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Ledelsespåtegning

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

december 2017 for Dansk Fartøjsforsikring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

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

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2017.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 7. marts 2018

Direktion

Per Wistisen

administrerende direktør

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 aktionærerne i Dansk Fartøjsforsikring A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017, der omfatter 

resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis,

for selskabet. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

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

stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017 i overens-

stemmelse 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 yderligere krav, der er

gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit

 ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 537/2014.

Vi blev første gang valgt som revisor for Dansk Fartøjsforsikring A/S d. 14.11.2014 for regnskabsåret 2014. Vi er

genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 4 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 

årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2017 – 31.12.2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af

årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om 

disse forhold.

Hensættelser til forsikringskontrakter

Hensættelser til forsikringskontrakter udgør pr. 31.12.2017 DKK 4.401.661. 

Opgørelsen af hensættelser til forsikringskontrakter er komplekse og er i et betydeligt omfang påvirket af regnskabsmæs-

sige skøn, baseret på ledelsesmæssige vurderinger og antagelser vedrørende fremtidige begivenheder. Vi har vurderet, at

de væsentligste risici kan henføres til ændringer i antagelser, ligesom de anvendte metoder samt modeller kan have væ-

sentlig indflydelse på målingen af hensættelserne til forsikringskontrakter 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 erstatningshensættelserne

·         Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på indgåede forsikringskontrakter og disses forfaldstidspunkter,

·         Bedste skøn over opgørelse af risikomargen

Ledelsen har nærmere beskrevet målingen af hensættelserne til forsikringskontrakter samt de aktuarmæssige beregninger 

og de anvendte forudsætninger i noterne 1 og 27.

Forholdet er behandlet således i revisionen:
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Vi har gennemgået målingen af hensættelserne til forsikringskontrakter, der er opgjort af ledelsen. Vores revisionshand-

linger har omfattet:

·         Vurdering og test af design, implementering samt operationel effektivitet for nøglekontroller i de statistiske- og 

          aktuarmæssige modeller, herunder processer for dataindsamling, analyse og fastlæggelse af antagelser.

·         Udfordring af ændringer til de anvendte antagelser og modeller i forhold til sidste år og udviklingen i branchestan- 

          darder og praksis.

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 

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse 

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat 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 årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er

et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-

brugerne træffer på grundlag af 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. Herudover: 

·                Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

                 besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-

                 bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-

                 sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 

                 besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse

                 af intern kontrol.

·                Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

                 der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af sel-

                 skabets interne kontrol. 

·                Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

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

·                Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 

                 er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med

                 begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-

                 kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 

                 herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 

                 konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

                 tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

·                Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 

                 samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der

                 gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt

betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 

under revisionen. 

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og 

oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor 

dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.
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Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betyde-

lige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver 

disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i 

de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative 

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

kommunikation.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 

sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, 

om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 

måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

virksomhed.

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

er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i

ledelsesberetningen.

Nøgletallet solvensdækning

Ledelsen er ansvarlig for nøgletallet solvensdækning, der fremgår af [hoved- og nøgletalsoversigten på side 20 i årsrappor-

ten/af note 2 i årsregnskabet].

Som anført i [hoved- og nøgletalsoversigten/note #] er nøgletallet solvensdækning undtaget fra kravet om revision. Vores 

konklusion om årsregnskabet omfatter derfor ikke nøgletallet solvensdækning, og vi udtrykker ingen form for konklusion 

med sikkerhed om dette nøgletal.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at overveje, om nøgletallet solvensdækning er væsentligt 

inkonsistent med 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 nøgletallet solvensdækning, skal vi rapportere 

herom. Vi har intet at rapportere i den forbindelse.

København, den 07/03/2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

Stinus Tschentscher Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 34148
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Ledelsesberetning

Indledning

Dette årsregnskab er baseret på selskabets aktiviteter, der har bestået i direkte tegning af forsikring af fiske-, erhvervs- 

og lystfartøjer mod tab, som dækkes af de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, herunder rederansvar 

for såvel tingskade som personskade samt diverse interesser i forbindelse med fiskeriet efter bestyrelsens skøn. 

Derudover er der foretaget formidling af privat- og erhvervsforsikringer til samarbejdende forsikringsselskaber mod 

provisionsindtægt, på områder hvor selskabet ikke selv har koncession til at tegne de pågældende brancher. 

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i kaskoforsikring af fiskefartøjer med tilhørende redskaber, lystfartøjer med tilhørende ulykkes-, 

retshjælps- og ansvarsdækning samt forsikring af andre erhvervsfartøjer som ikke har tilknytning til fiskeri. Endvidere         

tegnes arbejdsskade-, ulykkes-, produktansvars- og sundhedsforsikring på 100 % formidlings- og provisionsbasis i 

samarbejde med andre forsikringsselskaber som har koncession hertil. Selskabet indtegner ansvarsforsikringer P & I 

for fiske-, lyst- og erhvervsfartøjer på 100 % agenturbasis hos Lloyds of London via Osprey Underwriting Agency Ltd. –. 

Thomas Miller Specialty

Økonomisk udvikling

Årets resultat for Dansk Fartøjsforsikring A/S udgør et overskud på 11.855 t.kr. Resultatet anses for utilfredsstillende,  

idet 14.500 t.kr. hidrører gældseftergivelse på ansvarlig lånekapital.  

Resultatet er primært påvirket af følgende forhold

·         1 totalforlis

·         8 storskader 

·         Fusionsomkostninger

·         Et ikke tilfredsstillende investeringsresultat

Erstatninger

Der har i året været anmeldt 153 havarier mod 123 året før. Årets havarier eksklusive afløb fra tidligere år har medført 

samlede bruttoerstatningsudgifter på 9.704 t.kr. Bruttoskadeprocenten er steget fra 66,4 % til 68,6 %.

Præmier

Årets bruttopræmieindtægt udgør 14.147 t.kr. mod 12.538 t.kr. året før svarende til en stigning på 12,8 %. 

Driftsomkostninger  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning er faldet til 5.022 t.kr. mod 5.972 t.kr. året før.  

Forsikringsteknisk resultat

Resultatet af forsikringsvirksomheden udgør et underskud på 3.268 t.kr. mod 4.655 t.kr. året før.

Det forsikringstekniske resultat er påvirket af 1 totalforlis og 8 storskader, samt generelt høje administrationsomkostninger 

samt udgifter i forbindelse med fusionen med Danske Fiskeres Forsikring G/S.  

Året 2017

Der ses en mindre reduktion af fartøjer i den danske fiskeflåde, som en konsekvens af udviklingen i dansk fiskeri. Det er 

lykkedes selskabet, at bevare antallet af fiskefartøjer på et tilsvarende niveau i forhold til 2016. Udviklingen følges nøje og 

selskabets ledelse arbejder løbende på strategien for at sikre at selskabet tilbyder konkurrencedygtige og tilpassende 

produkter til den danske fiskeriflåde.

Selskabet har i løbet af året indtegnet forsikringer på fiske-, erhvervs- og lystfartøjer i et sådant omfang, at det også i 2017 

har kunnet imødegå den afgang der tidligere er sket i selskabets portefølje. Der var således ved årets udgang indtegnet 

lidt over 2000 fiske-, erhvervs- og lystfartøjer i selskabet. 
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Ledelsesberetning

Selskabets indgåede aftaler med samarbejdspartnere om formidling af andre forsikringsprodukter bl.a. arbejdsskade-, 

ulykkes- og sundheds- og privatforsikring har forløbet tilfredsstillende.   

Der har i årets løb været sat yderligere fokus på at hæve kendskabsprocenten til selskabet ved en mere udadvendt og 

opsøgende indsats fra selskabets agenter samt fra hovedkontoret der bl.a. har deltaget i messer rundt om i landet. 

Indgåede samarbejdsaftaler med andre forsikringsselskaber forløber tilfredsstillende således, at disse selskabers salgskorps

har mulighed for at tilbyde deres kunder en søforsikring via selskabet.    

Året slutter skademæssigt med 153 anmeldte skader. Skaderne har fordelt sig med 89 skader på fiskefartøjer, 8 skader på 

andre erhvervsfartøjer og 56 skader på lystfartøjer. Selskabet har været ramt af 8 storskader blandt fiske- og lystfartøjerne 

og 1 stort totalforlis blandt erhvervsfartøjerne. 

Reassurancemæssigt skete der ingen ændring i selskabets proportionale reassuranceprogram, som fortsat er en 50% - 

50%'s dækning på fiske- og lystfartøjer og 90% - 10% på erhvervsfartøjer i forholdet selskabet / re-assurandørerne

og med en excess-dækning på skader over 3 mio. kr. 

Af hensyn til risikospredning er der valgt 4 reassuranceselskaber til dækning af selskabets program.    

Samarbejdet med de udenlandske re-assurandører har fungeret meget tilfredsstillende.

Organisationen har igennem året bestået af fem fastansatte personer og en salgsagent på freelancebasis. Administrationen 

og driften i Nørresundby udføres af fire personer, og en skadesbehandler er placeret Esbjerg samt en freelance salgsagent 

i Varde. Selskabet har endvidere freelance skadesbehandlere på henholdsvis Sjælland og Bornholm, og selskabet er således            

i stand til, at servicere ethvert område i Danmark.  

Den samlede udlodning af ristorno og no-claim bonus til medlemmerne udgør i alt 241 t.kr. for året. 

Investeringer af selskabets værdipapirer har ikke givet et tilfredsstillende afkast i forhold til året før.

Året har været præget af fusionen med Danske Fiskeres Forsikring G/S som forventes at været på plads i 2018. 

Dansk Fartøjsforsikring A/S blev i 2017 et datterselskab under Danske Fiskeres Forsikring G/S. 

Med hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser, hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Usikkerheden minimeres 

ved løbende overvågning af hver enkelt sag samt at afløbsresultatet nøje følges.

Kapitalkrav og solvens

Ved udgangen af regnskabsåret udgjorde selskabets kapitalkrav 18.650 t.kr. svarende til minimumskapitalkravet. Det

individuelle solvensbehov er opgjort til 9.554 t.kr. mod 6.496 t.kr. i 2016.

Egenkapitalen andrager 37.936 t.kr. og basiskapitalen udgør 37.457 t.kr. og er opgjort som kernekapitalen fratrukket 

udskudt skat på 327 t.kr. og immaterielle aktiver på 152 t.kr.. Overdækningen i forhold til minimumskapitalkravet andrager 

således 18.807 t.kr.

Solvenskapitalen er opgjort efter standardmetoden på baggrund af en kortlægning af risiciene på alle selskabernes 

forretningsområder. Beregningen af solvenskapitalkravet er opgjort som stresstest af de enkelte risikoelementer.
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Ledelsesberetning

Fremtiden 

Selskabets ser frem til at følge den igangsatte strategi baseret på organisk vækst således der i løbet af 2018 fortsat fokuseres 

på det opsøgende salg af egne forsikringsbrancher, indtegning af andre forsikringsbrancher på formidlingsbasis, hvor 

sidstnævnte forventes at kunne medføre en stigning i indtegningen af selskabets primære forsikringsprodukter i tilgift hertil, 

og som samtidig, for sidstnævntes vedkommende, ikke har indflydelse på selskabets individuelle solvensbehov. 

Selskabet forventer fortsat en større organisk tilgang af kunder på baggrund af de indgåede samarbejdsaftaler med 

forsikringsmæglere, andre forsikringsselskabers salgskorps, fra egne gruppeaftaler med bl.a. Ældresagen m.fl. Samt

direkte via annonceringer på internettet der medfører besøg på selskabets hjemmeside og efterfølgende afstedkommer 

tilbudsgivning og salg.     

 

Ledelsen fortsætter i 2018 sit samarbejde med de udenlandske reassuranceselskaber.  

Ledelsen holder fremadrettet øje med hvorledes konkurrenterne reagerer i markedet. Det er selskabets vision, at være 

erhvervsfiskerenes foretrukne forsikringsselskab der udbyder forsikringsprodukter på konkurrencemæssige fordelagtige 

vilkår. Det er ligeledes en vision, at  selskabet bevares som værende ejet af fiskerne, og derudover fortsat udvider sit 

forretningsområde indenfor andre dele af søforsikring.

Selskabet samarbejder gerne med andre forsikringsselskaber der ikke selv tegner søforsikring, ligesom selskabet også

gerne samarbejder med forsikringsmæglere samt virksomheder der formidler salg af fartøjer m.m.

Året har været præget af fusionen med Danske Fiskeres Forsikring G/S. Fusionen forventes at været på plads i 2018. 

Danske Fiskeres Forsikring G/S har stor viden og ekspertise indenfor arbejdsskade- og ulykkesforsikring, og Dansk 

Fartøjsforsikring A/S har tilsvarende stor viden og erfaring med søkasko- og ansvarsforsikring til fiskefartøjer. Det

fortsættende selskab får altså en samlet viden, som gør, at erhvervsfiskerne i fremtiden kan henvende sig ét sted for at

tegne alle de forsikringer, der måtte være behov for i relation til fiskefartøjet. Overordnet er det unikt, at erhvervsfiskerne 

har et forsikringsselskab, hvor de selv har bestemmelsesretten over hovedforsikringsprodukterne. Fusionen skaber dertil 

et mere konkurrencedygtigt selskab med en proaktiv fremadrettet forretningsmodel, der primært fokuserer på synergi-

effekten på den lange bane.
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Ledelsesberetning

Oplysning om ledelseshverv

Selskabets direktion og bestyrelse har i året 2016 haft tilsvarende ledelsesposter i Dansk Fiskefartøjsforening

Følgende bestyrelsesmedlemmer har i året 2017 haft ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder:

Allan Buch, formand:

Bestyrelsesformand i: 

- Middelfart Service A/S

- Middelfart Sparekasse

- Middelfart Spildevand A/S

- Middelfart Spildevand Holdind A/S

- Trefor El-Net A/S

- Danske Fiskeres Forsikring G/S

Bestyrelsesmedlem i:

- Trefor Varme A/S

- Trefor Vand A/S

- Dansk Fiskefartøjsforening F.m.b.a

Jan Nicolai Hansen, næstformand:

Bestyrelsesformand i: 

- Hanstholm Fiskeriforening

- Hanstholm Udviklingsselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i:

- FF Skagen A/S

- Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S

- Pack and Sea A/S

- Dansk Fiskefartøjsforening F.m.b.a

- Danske Fiskeres Forsikring G/S

Administrerende direktør i:

- J.H.K. Hanstholm ApS

- Karbak ApS

Peter Gammelvind:

Bestyrelsesformand i: 

- Sparekassen for Nørre Nebel og omegn

- Dansk Fiskefartøjsforening F.m.b.a

- Sønder Omme Tømmerhandel Holding A/S

- Hans Helle Sønder Omme Tømmerhandel A/S

Bestyrelsesmedlem i:

- Danske Fiskeres Forsikring G/S

- J.V. Steffensens Bygningsartikler A/S

- Rivendell ApS

- Pant Invest III A/S

- Polwind ApS

Administrerende direktør i:

- ADK Holding ApS

- Rivendell ApS

- Pant Invest III A/S

- Polwind ApS

- Samejet Høgevej 21 I/S
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Svend Erik Andersen:

Bestyrelsesformand i: 

- Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S

Bestyrelsesmedlem i:

Danske Fiskeres Forsikring G/S

Seacrest ApS

Administrerende direktør i:

- Sea ApS

- Seacrest ApS

- FN 462 Jeanne ApS

- Jeanne Strandby ApS

Alfred Fisker Hansen:

Bestyrelsesmedlem i:

- Thyborøn Havns Fiskeriforening A/S

- Thyborøns Kvoteselskab A/S

- Danske Fiskeres Forsikring G/S

Palle Heinrich:

Bestyrelsesmedlem i:

Als Haller Aps

Sønderborg Fiskeriselskab Aps 

Danske Fiskeres Forsikring G/S

Administrerende direktør i:

- Als Fisk Aps

- Als Haller Aps

- Sønderborg Fiskeriselskab Aps 

Peter Jensen:

Bestyrelsesmedlem i:

- Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A.

- Hirtshals Fiskerne ApS

- Danske Fiskeres Forsikring G/S

- Dansk Fiskefartøjsforening F.m.b.a

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatdisponering

2017

kr.

Årets resultat (overrskud) 11.855.254      

der af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overført overskud 01.01.2017 1.349.133        

Årets resultat (overskud) 11.855.254      

Udlodning udbytte -                   

Overført overskud 31.12.2017 13.204.387      
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Resultatopgørelse for 2017

2017 2016

Note kr. t.kr.

Forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter:

Bruttopræmier 3, 4 14.202.231         12.520             

Afgivne forsikringspræmier 5 -8.434.469          -7.286              

Ændring i præmiehensættelser -54.837               18                    

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 5 222.884              78                    

Præmieindtægter f.e.r., i alt 5.935.809           5.330               

Forsikringsteknisk rente f.e.r 6 -7.000                 -5                     

Erstatningsudgifter:

Udbetalte erstatninger -8.448.148          -7.802              

Modtaget genforsikringsdækning 5 4.651.888           4.014               

Ændring i erstatningshensættelser 7 -1.064.866          -348                 

Ændring i risikomargen -191.250             -169                 

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 5, 7 888.035              309                  

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -4.164.341          -3.996              

Bonus og præmierabatter f.e.r. -10.919               -11                   

Forsikringsmæssige driftsomkostninger:

Erhvervelsesomkostninger 8 -1.239.116          -1.420              

Administrationsomkostninger 9 -6.177.753          -6.427              

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 5 2.395.092           1.875               

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -5.021.777          -5.972              

Forsikringsteknisk resultat -3.268.228          -4.655              
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Resultatopgørelse for 2017

2017 2016

Note kr. t.kr.

Investeringsvirksomhed

Renteindtægter og udbytter mv. 10 543.160              597                  

Kursreguleringer 11 14.800.198         179                  

Renteudgifter -138.851             -1                     

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -162.129             -141                 

Investeringsafkast, i alt 15.042.377         634                  

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 6 7.000                  5                      

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 15.049.377         639                  

Resultat før skat 11.781.149         -4.015              

Skat af årets resultat 12 74.105                -                   

Årets resultat 11.855.254         -4.015              

Totalindkomstopgørelse:
Årets resultat 11.855.254         -4.015              

Anden totalindkomst -                      231                  

Årets totalindkomst 11.855.254         -3.784              
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Balance pr. 31.12.2017

2017 2016

Note kr. t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver 13 152.154              413                  

Immaterielle aktiver, i alt 152.154              413                  

Driftsmidler 14 224.049              47                    

Domicilejendom 15 1.128.343           1.199               

Materielle aktiver, i alt 1.352.391           1.246               

Kapitalandele 16 8.043.429           1.562               

Obligationer 16 32.934.121         28.938             

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 40.977.551         30.500             

Investeringsaktiver, i alt 40.977.551         30.500             

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 575.455              278                  

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 7 1.671.573           784                  

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 2.247.027           1.061               

Tilgodehavender hos forsikringstagere 190.281              132                  

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 190.281              132                  

Tilgodehavender, i alt 2.437.308           1.193               

Aktuelle skatteaktiver 119.949              120                  

Udskudte skatteaktiver 12 327.007              253                  

Likvide beholdninger 811.116              1.500               

Andre aktiver, i alt 1.258.073           1.873               

Tilgodehavende renter samt optjent leje 17 179.783              191                  

Andre periodeafgrænsningsposter 17 68.244                75                    

Periodeafgrænsningsposter, i alt 248.028              266                  

Aktiver, i alt 46.425.504         35.491             



Dansk Fartøjsforsikring A/S 14

Balance pr. 31.12.2017

2017 2016

Note kr. t.kr.

Aktiekapital 18, 19 26.000.000         28.500             

Overført overskud 19 11.704.387         1.349               

Opskrivningshenlæggelse 231.470              231                  

Foreslået udbytte 19 -                      -                   

Egenkapital, i alt 19 37.935.857         30.081             

Præmiehensættelser 1.073.116           697                  

Erstatningshensættelser 7 2.711.941           1.647               

Risikomargen på skadesforsikringskontrakter 605.685              414                  

Hensættelser til bonus og præmierabatter 10.919                11                    

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 4.401.661           2.770               

Pensioner og lignende forpligtelser 20 540.768              654                  

Hensatte forpligtelser, i alt 540.768              654                  

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 21 280.702              296                  

Gæld i forbindelse med genforsikring 2.787.076           1.056               

Gæld til tilknyttede virksomheder -                      1                      

Anden gæld 22 479.440              633                  

Gæld, i alt 3.547.218           1.986               

Passiver, i alt 46.425.504         35.491             

Pant- og sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser 23

Følsomhedsoplysninger, investeringsaktiver 24

Nærtstående parter 25

Aktionær- og koncernforhold 26

Risikooplysninger 27



Dansk Fartøjsforsikring A/S 15

Egenkapitalopgørelse for 2017

Aktie- Opskrivnings Overført Ekstraordinært

kapital henlæggelser overskud udbytte I alt

kr. kr. kr. kr. kr.

Egenkapital 01.01.2016 28.500.000   -                5.364.420     -                      33.864.420      

Anden totalindkomst -                231.470        -                -                      231.470           

Årets resultat -                -                -4.015.287    -                      -4.015.287       

Foreslået udbytte -                -                -                -                      -                   

Egenkapital 31.12.2016 28.500.000   231.470        1.349.133     -                      30.080.603      

Egenkapital 01.01.2017 28.500.000   231.470        1.349.133     -                      30.080.603      

Kapitalnedsættelse -2.500.000    -                -                -                      -2.500.000       

Anden totalindkomst -                -                -                

Årets resultat -                -                11.855.254   -                      11.855.254      

Udbetalt udbytte 2017 -                -                -                -1.500.000          -1.500.000       

Egenkapital 31.12.2017 26.000.000   231.470        13.204.387   -1.500.000          37.935.857      
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om

finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Den danske bekendtgørelse om regnskab for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er blevet tilpasset 

til de nye EU-solvensregler, Solvens II. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2016. Det har ikke været praktisk

muligt, at foretage tilpasning af sammenligningstal for hoved- og nøgletal for 2013 og 2014 i femårsoversigten

til den ændrede regnskabspraksis.

Solvens II fastlægger de grundlæggende principper for beregning af forsikringsmæssige hensættelser:

- En risikomargen til dækning af risikoen for afvigelsen mellem bedste skøn og den endelige udførelse af 

  fremtidige pengestrømme.

- En rentekurve der er fastsat for Solvens II. Dansk Fartøjsforsikring A/S anvender rentekurven uden 

  volatilitets tilpasninger.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi

kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Regnskabsmæssige skøn

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvordan

fremtidige begivenheder påvirker disse. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som

forsvarlige, men som er usikre eller uforudsigelige. De faktiske resultater kan således fravige fra det foretagne skøn.

De væsentligste skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af dagsværdier for ejendomme, skove og unoterede 

investeringer samt opgørelsen af forsikringsmæssige hensættelser, hvor afløbsresultatet for erstatningshensættel-

serne 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 regnskabsår,

  og den del af erstatningshensættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter f.e.r.

Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier

reguleret for udbetalte og opgjorte ristornobeløb samt med fradrag af afskrivninger på uerholdelige præmier.

Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode.

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente)

til resultat af forsikringsvirksomhed.

Forsikringsteknisk rente f.e.r. indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer

som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind og udbetalinger. Renteafkastet beregnes på grundlag

af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige rentekurve

oplyst af EIOPA.

Erstatningsudgifter f.e.r.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede

erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser 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 erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatnings-

udgifterne indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger

henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug. I posten indgår ligeledes ændring af risikomargen.

Bonus og præmierabatter f.e.r.

Bonus og præmierabatter f.e.r. omfatter betalte og hensatte beløb vedrørende no claim-bonus.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og admini-

strere virksomhedens bestand af forsikrings- og investeringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personale-

omkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold, afgifter til 

offentlige myndigheder, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom samt af- og nedskrivninger på domicilejendom, 

inventar, edb-anlæg og automobiler.

Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsik-

ringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved 

forsikringens tegning.

Husleje mv. vedrørende selskabets hovedkontor opføres under administrationsomkostninger, mens husleje mv.

vedrørende selskabets agenturer udgiftsføres under erhvervelsesomkostninger.

Resultat af investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv.

Renteindtægter og udbytter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter samt modtagne udbytter af 

investeringsforeningsandele.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kursreguleringer

Resultat af investeringsvirksomhed omfatter realiserede og urealiserede gevinster og -tab ved salg og udtræk af

investeringsaktiver.

Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte

værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret.

Renteudgifter

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

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver indeholder handelsomkostninger ved køb og salg af investeringsaktiver

samt gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,

der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på

egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt aconto skat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af

aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

eller som nettoskatteaktiver. Ved beregning af udskudt skat anvendes en skatteprocent på 22 %

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Danske Fiskeres Forsikring G/S. Den aktuelle selskabsskat fordeles

mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion

vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfattende investeringer i edb-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en brugstid på 5 år.

Driftsmidler

Driftsmidler omfattende automobiler, inventar og edb-anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og

omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivnings-

grundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider for aktiverne:

Automobiler 5 år

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

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Domicilejendom

Domicilejendommen værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med

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

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

driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav.

Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid som er fastsat til 22,5 år svarende til

lejeperioden i henhold til den lejeaftale, der er indgået for den grund, hvorpå domicilejendommen er beliggende.

Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen,

med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger, som er foretaget over resultatopgørelsen. 

Nedskrivninger, som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgørelsen.

Obligationer samt kapitalandele 

Børsnoterede obligationer, kapitalandele måles til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle

handler. Udtrukne obligationer måles til dagsværdi.

Finansielle instrumenter

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

optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien af afregningsprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på

baggrund af en individuel vurdering.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter tilgodehavende renter samt udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet,

men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede

udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Præmiehensættelser

Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales

i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af

de indgåede forsikringskontrakter.

Præmiehensættelserne udgør som minimum summen af den andel af bruttopræmierne, der svarer til den del 

af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Præmiehensættelsen indeholder ikke diskontering.

Selskabet har ikke præmieopkrævninger, der dækker mere end 12 måneder, hvorfor diskontering af 

præmiehensættelsen ikke skønnes at være væsentlig.

Erstatningshensættelser

Erstatningshensættelser omfatter beløb, der ved regnskabsårets slutning er hensat til dækning af kendte og

forventede, men endnu ikke udbetalte erstatninger, samt beløb til indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader

(IBNR-hensættelse). Hensættelserne opgøres som sag for sagshensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret

på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. Herudover hensættes beløb til dækning af forventede

erstatningsudgifter som følge af utilstrækkeligt oplyste skader (IBNER-hensættelse).
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1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

I erstatningshensættelserne indgår endvidere omkostninger, som efter skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse

med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Der foretages diskontering af erstatningshensættelserne, såfremt

diskonteringen anses for væsentlig.

Ved opgørelsen modregnes provenuer fra tredjemand, såfremt beløbet er indgået til selskabet før årsrapportens

færdiggørelse, eller på anden måde kan betragtes som sikkert.

Risikomargen

Risikomargen omfatter tillæg som udtryk for risikoen for afvigelsen mellem bedste skøn og den endelige udførelse

af fremtidige pengestrømme virksomheden skal betale en erhverver af en forsikringsbestand for overtagelse af

risikoen for, at de faktiske udgifter i forbindelse med afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser afviger fra

bedste skøn. Hos Dansk Fartøjsforsikring A/S, er risikomargen opgjort med anvendelse af proxy-metoden for

SCR (Solvency Capital Requirement)

Hensættelser til bonus- og præmierabatter

Bonus- og præmierabatter omfatter hensættelser til udbetaling af no-claim-bonus til forsikringstagere.

Pensionsforpligtelse

Pensionsforpligtelse opgøres som den tilbagediskonterede værdi af selskabets fremtidige pensionsudbetalinger

til fratrådt direktør.

Gæld i forbindelse med genforsikring

Gæld i forbindelse med genforsikring omfatter mellemværende med reassurandøren. Gæld i forbindelse med

genforsikring måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gæld til forsikringstagere

Gæld til forsikringstagere omfatter beløb hensat til dækning af efterfølgende ristornoudbetalinger i forbindelse

med oplægninger. Gæld til forsikringstagere måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld

Anden gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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2. Femårsoversigt
Selskabet blev stiftet 1. januar 2009, og femårsoversigten indeholder informationer for de seneste fem regnskabsår *).

2013 2014 2015 2016 2017

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

Bruttopræmieindtægter 11.287          11.382          11.923          12.538                14.147             

Bruttoerstatningsudgifter -5.165           -8.013           -7.270           -8.318                 -9.704              

Forsikringsteknisk rente 5                   3                   -2                  -5                        -7                     

Bonus og præmierabatter -58                -78                -57                -11                      -11                   

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -6.318           -6.146           -6.886           -7.847                 -7.417              

Resultat af genforsikring -2.359           -1.382           -1.568           -1.011                 -277                 

Forsikringsteknisk resultat -2.607           -4.234           -3.861           -4.655                 -3.268              

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 701               1.813            131               639                     15.049             

Årets resultat -1.352           -3.139           -4.148           -4.015                 11.855             

Afløbsresultat brutto 177               -146              338               326                     416                  

Afløbsresultat f.e.r. 187               -192              338               242                     439                  

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 2.454            2.555            2.323            2.770                  4.402               

Forsikrings aktiver i alt 1.071            933               675               1.061                  2.247               

Egenkapital i alt 38.094          34.955          33.864          30.081                37.936             

Aktiver i alt 43.707          40.691          38.809          35.491                46.426             

Bruttoerstatningsprocent 1) 46,0              70,9              61,3              66,4                    68,6                 

Omkostningsprocent brutto 2) 56,3              54,4              58,0              62,6                    52,5                 

Nettoforsikringsprocent 3) 21,0              12,2              13,2              8,1                      2,0                   

Combined ratio 4) 123,3            137,5            132,5            137,1                  123,1               

Operating ratio 5) 123,3            137,5            131,1            130,5                  59,6                 

Relativt afløbsresultat brutto 6) 6,1                -6,1               15,4              25,1                    32,0                 

Relativt afløbsresultat f.e.r. 7) 10,2              -12,7             25,5              29,3                    53,2                 

Egenkapitalforrentning i procent 8) -3,5               -9,0               -12,2             -13,3                   31,3                 

Solvensnøgletal (Basiskapital/solvenskrav) 9) ** 1,2                1,6                      2,0                   

1) Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter efter bonus og præmierabatter.

2) Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger og bruttopræmieindtægter efter bonus og præmierabatter.

3) Forholdet mellem resultat af genforsikring og bruttopræmieindtægter efter bonus og præmierabatter.

4) Summen af erstatnings-, omkostnings- og netto genforsikringsprocenten.

5) Summen af erstatnings-, omkostnings- og netto genforsikringsprocenten, hvor det allokerede investeringsafkast er lagt til

    præmieindtægter i nævneren.

6) Afløbsresultat brutto, i forhold til de primo hensættelser, det vedrører.

7) Afløbsresultat f.e.r., i forhold til de primo hensættelser, det vedrører.

8) Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital.

9) Forholdet mellem basiskapital og solvenskrav. Solvensdækning viser, hvor mange gange egenkapitalen overstiger lovgiv-

    ningens minimumskrav (solvenskrav). Nøgletallet er ikke underlagt revision

* For 2015 er nøgletallene rettet så de følger ændringerne i ændret regnskabspraksis. Årene 2013 - 2014 er uændret.

** Nøgletallet solvensdækning er undtaget fra kravet om revision. Fra 1. januar 2016 beregnes nøgletallet solvensdækning ud fra forholdet 

imellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav iht. Solvens II. Det er på denne baggrund ikke muligt at beregne solvensdækningen for tidligere år.
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2017 2016

kr. t.kr.

3. Brancheregnskab, søforsikring
Bruttopræmier, Danmark 14.147.394         12.538             

Bruttoerstatningsudgifter -9.704.264          -8.318              

Bonus og præmierabatter -10.919               -11                   

Bruttodriftsomkostninger -7.385.439          -7.847              

-2.953.228          -3.639              

Resultat af afgiven forretning -276.571             -1.011              

Forsikringsteknisk rente f.e.r. -7.000                 -5                     

Forsikringsteknisk resultat -3.236.798          -4.655              

Anmeldte skader i alt 153 123

Heraf anmeldte skader vedrørende året 153 123

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året, kr. 63.427                68.715             

Erstatningsfrekvens 0,1 0,1

4. Bruttopræmier
Opkrævede bruttopræmier 14.432.748         12.770             

Præmieristorno -230.517             -250                 

14.202.231         12.520             

5. Resultat af afgiven forretning
Afgivne forsikringspræmier -8.434.469          -7.286              

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelserne 222.884              78                    

Modtaget genforsikringsdækning 4.651.888           4.014               

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 888.035              309                  

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 2.395.092           1.875               

-276.571             -1.011              

6. Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 1.931.536           1.678               

Anvendt rentesats -0,35% -0,29%

Forsikringsteknisk rente f.e.r -7.000                 -5                     

Erstatnings-

Erstatnings- hensættelser

hensættelser Genforsik- for egen

brutto ringens andel regning

kr. kr. kr.

7. Ændring i erstatningshensættelser
Erstatningshensættelser 01.01.2017 -1.647.075    783.538              -863.537          

Erstatningshensættelser 31.12.2017 -2.711.941    1.671.573           -1.040.369       

Ændring -1.064.866    888.035              -176.832          
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Noter
2017 2016

kr. t.kr.

8. Erhvervelsesomkostninger
Gager, løn og honorarer 767.988              1.015               

Andre agenturomkostninger 141.024              131                  

Provisioner, direkte forsikringer 177.018              87                    

Husleje mv. 24.750                30                    

Lønsumsafgift 128.336              158                  

1.239.116           1.420               

9. Administrationsomkostninger
Gager og honorarer mv. (inkl. ATP) 2.907.664           2.876               

Survey-omkostninger -324.750             -390                 

Ændring i pensionsforpligtelse 7.484                  22                    

Bestyrelsesmøder og generalforsamling 91.339                181                  

Andre administrationsomkostninger 2.699.914           2.971               

Husleje mv. 71.479                102                  

Lønsumsafgift og AER 362.441              340                  

Afskrivninger, jf. note 13, 14 og 15 362.182              324                  

6.177.753           6.427               

Selskabet har i 2017 i alt beskæftiget 10 personer (2016: 10) svarende til et

gennemsnitligt antal helårsbeskæftigede på 5 personer (2016: 5).

Samlet vederlag til:

Bestyrelsen, formand, fast gage 165.000              145                  

Bestyrelsen, næstformand, fast gage 93.000                93                    

Bestyrelsen, øvrige medlemmer, 3 personer (2016: 3 personer), fast gage 120.000              120                  

Bestyrelse i alt 378.000              358                  

Direktionen,  1 person (2016: 1 person), fast gage 1.262.500           1.321               

1.640.500           1.679               

Der er en ansat, hvis aktivitet har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, men

med henvisning til regnskabsbekendtgørelsen § 116 stk. 3, er det undladt at oplyse særskilt

om den ansattes løn.

Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisor:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lovpligtig revision 162.310              139                  

Andre erklæringsopgaver 36.250                36                    

Rådgivning i forbindelse med fusionsplaner 153.750              94                    

Øvrige ydelser 46.996                109                  

399.306              378                  

Honorar for ikke revisionsydelser leveret af Deloitte udgør 237 t.kr. og består

af review af skattemæssige opgørelser, rådgivning omkring fusion og anden

generel regnskabs- og skatterådgivning.
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2017 2016

kr. t.kr.

10. Renteindtægter og udbytter mv.
Renter, værdipapirer 423.191              437                  

Renter, præmierestancer 119.882              108                  

Udbytter, værdipapirer 86                       52                    

543.160              597                  

11. Kursreguleringer
Gevinst/(tab) ved salg/udtræk af obligationer -106.817             31                    

Gevinst/(tab) ved salg af investeringsforeningsandele 12.339                -388                 

Gældseftergivelse, ansvarlig lånekapital 14.500.000         -                   

Kursregulering udenlandske aktier 16.549                73                    

Kursregulering, børsnoterede obligationer 103.552              244                  

Kursregulering, investeringsforeningsandele 274.576              219                  

14.800.198         179                  

12. Skat af årets resultat og udskudte skatteaktiver
Årets selskabsskat -                      -                   

Regulering af skat vedrørende tidligere år -                      -                   

Ændring i udskudt skat -74.105               -                   

-74.105               -                   

Effektiv skatteprocent % %

Aktuel skatteprocent 22,0 22,0

Ikke indregnet andel af underskud til fremførsel -22,0 22,0

0,0 0

Årets udskudte skatteaktiver

Driftsmidler -208.038             -86                   

Pensionsforpligtelse -118.969             -167                 

-327.007             -253                 

2017

kr.

13. Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 01.01.2017 2.362.196        

Anskaffelsessum 31.12.2017 2.362.196        

Afskrivninger 01.01.2017 -1.949.207       

Årets afskrivninger -260.836          

Afskrivninger 31.12.2017 -2.210.043       

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 152.154           

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 412.989           
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Noter 2017

kr.

14. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2017 708.944           

Tilgang 207.962           

Anskaffelsessum 31.12.2017 916.906           

Afskrivninger 01.01.2017 -662.276          

Årets afskrivninger -30.581            

Afskrivninger 31.12.2017 -692.857          

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 224.049           

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 46.668             

15. Domicilejendom
Anskaffelsessum 01.01.2017 1.360.750        

Anskaffelsessum 31.12.2017 1.360.750        

Opskrivninger 01.01.2017 231.470           

Opskrivninger pr. 31.12.2017 231.470           

Afskrivninger 01.01.2017 -393.111          

Årets afskrivninger -70.766            

Afskrivninger 31.12.2017 -463.877          

Omvurderet værdi 31.12.2017 1.128.343        

Omvurderet værdi 31.12.2016 1.199.108        

Anvendt afkastprocent 7,75%

Domicilejendommens dagsværdi revurderes årligt på baggrund af en afkastbaseret model. En forøgelse af

afkastprocenten med 0,5 %-point vil medføre et fald i den beregnede værdi på kr. 72.673.

Der har ikke været anvendt eksterne eksperter til måling af ejendommens omvurderede værdi.

2017 2016

kr. t.kr.

16. Værdipapirer og andre udlån
Samlede dagsværdier:

Obligationer 32.934.121         28.938             

Aktier 8.043.429           1.562               

40.977.551         30.500             

17. Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende renter 179.783              191                  

Andre periodeafgrænsningsposter 68.244                75                    

248.028              266                  
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Noter
2017 2016

kr. t.kr.

18. Aktiekapital
Aktiekapitalen består af 26.000.000 aktier a 1,00 kr.

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Der er pr. 13.04.2017 foretaget kapitalnedsættelse med kr. 2.500.000,- 

fra kr. 25.000.000,- til kr. 28.500.000,-.

19. Egenkapital
Aktiekapital 26.000.000         28.500             

Andre henlæggelser 231.470              231                  

Opskrivningshenlæggelser, i alt 231.470              231                  

Overført overskud primo 1.349.133           5.926               

Korrektion grundet ændring af praksis 

som følge af nye Solvens II regler -                      -562                 

Overført overskud 11.855.254         -4.015              

Overførsel til udlodning af udbytte -1.500.000          -                   

Overført overskud ultimo 11.704.387         1.349               

Foreslået udbytte -                      -                   

Egenkapital i alt 37.935.857         30.081             

Selskabets beregnede basiskapital og solvenskrav udgør følgende beløb:

Egenkapital 37.935.857         30.081             

Foreslået udbytte -                      -                   

Værdien af immaterielle aktiver -152.154             -413                 

Udskudt skatteaktiv -327.007             -253                 

Basiskapital 37.456.696         29.415             

Kapitalkrav 18.650.000         18.650             

Selskabets solvensdækning udgør 2,0 gange solvenskravet, som lyder på 18.650 t.kr. efter at selskabet er overgået til 

gruppe 2 selskab.

20. Pensioner og lignende forpligtelser
Forventet pensionsforpligtelse over for tidligere direktør 540.768              654                  

21. Gæld i forbindelse med direkte forsikring
Ristorno mv. 230.046              250                  

Forudbetalt 50.656                47                    

280.702              296                  

22. Anden gæld
Hensat til dækning af feriepengeforpligtelse 181.499              215                  

Skyldig A-skat og AM-bidrag mv. 4.260                  4                      

Øvrige skyldige omkostninger 293.681              413                  

479.440              633                  



Dansk Fartøjsforsikring A/S 27

Noter

2017 2016

kr. t.kr.

23. Pant- og sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser
Aktiver registreret til sikkerhed for forsikringsmæssige hensættelser:

Obligationer 6.597.167           2.892               

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 1.671.573           784                  

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 575.455              278                  

8.844.195           3.954               

Selskabet har i 2010 indgået lejeaftale for leje af den grund, hvor kontordomicilet i Nørresundby er beliggende.

Opsigelsesvarslet på dette lejemål indeholder en forpligtelse på 12.500 kr.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Danske Fiskeres Forsikring G/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2017 for indkomstskatter mv. for

de sambeskattede selskaber og fra og med 27. juli 2017 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på

renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Påvirkning af

egenkapitalen

t. kr.

24. Følsomhedsoplysninger, investeringsaktiver
Hændelse

Rentestigning på 0,7 pct. Point 1096

Rentefald på 0,7 pct. Point -1096

Aktiekursfald på 12 pct. -969

Ejendomsprisfald på 8 pct. -90

Valutakursrisiko (VaR 99,5) 0

Tab på modparter på 8 pct. -241

25. Nærtstående parter
Følgende parter har bestemmende indflydelse på Dansk Fartøjsforsikring A/S:

Navn Hjemsted Grundlag for indflydelse

Danske Fiskeres Forsikring G/S Frederiksberg C. Moderselskab med 100% ejerskab

26. Aktionær- og koncernforhold
Selskabet har registreret Danske Fiskeres Forsikring G/S som aktionær med mere end 5% af aktiekapitalens

stemmerettigheder eller pålydende værdi.

Dansk Fartøjsforsikring A/S indgår i koncernregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring G/S,

CVR-nr. 55 12 46 12, med den del af resultatet der ligger i perioden 27.07 - 31.12.2017.
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27. 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 afkast

af investeringerne.

Forretningsmæssige risici

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

alene at omfatte direkte tegning af forsikring af fiskefartøjer mod tab, som dækkes af de til enhver tid gældende

forsikringsbetingelser, herunder rederansvar for såvel tingskade som personskade samt diverse interesser i

forbindelse med fiskeriet efter bestyrelsens skøn.

Usikkerheder ved indregning og måling

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

Med hensyn til de forsikringsmæssige hensættelser hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Usikkerheden

minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at afløbsresultatet følges nøje.

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.


