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Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab

Femå rsovenigt

2014*) 2015 2016 2017 2018
t.kr. t.kr. t.kr. 1kr. t.kr.

Resultatposter
Bruttopræmicindtægter 13.223 12.375 11.500 17.585 26.945
Forsikringsteknisk rente -1.617 45 125 235 -12

Bruttoerstainingsudgifler for skader indtruflèt
i regnskahsûret -19.883 -12.513 -8.098 -18.479 -23.835
Bruttoerstatningsudgifter (inkl, afløb) -4.226 -13.728 -2.388 -20.515 -29.358
Forsikringsmæssige driflsomkostninger -5.263 -4.884 -5.624 -10.207 -11.089
Resultat afafgiven forretning -583 -624 594 -299 -62

Fonikdngsteknisk resultat I.3$0 -6.861 2.975 -13.951 -16.281

Investeringsafliast efter forsikrings- 372 11.212 2.577 29.628 -5.010
teknisk rente
Årets resultat 1.538 3.382 4.112 24.446 -21.707

Atlobsresultat brutto 15.657 -1.215 5.710 2.036 5.524

Balanceposter
Forsikringsmæssige hensættelser 167.964 165.071 146.815 145.860 147.680
Egenkapital i alt 147.243 149.895 154.060 178.578 156.871
Aktiver i alt 317.129 317.201 302.541 332.810 312.264

Nogletal
Erstatningsprocent 32.0 110.9 20.8 116.7 109.0
Omkostningsprocent 40,2 39i 48.9 58.0 4L2
Combined milo 76.6 155.4 74,3 176,4 150.3
Opemting mtio 87.2 154.9 74.0 174,1 150.4
Relativtaflohsresultai 9.0 -0.7 3,5 -1.4 3.8
Egenkapitalforrentning i procent 1.1 2.3 3,3 14.7 -12.9

* Det har ikke været praktisk muligt, at foretage tilpasning al sammenligningstalfor hoved- og nog/etalfor 2014
ifeniårsoversigten til den ændrede regnskabspraksis,
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Ledelsesberetning

Fiskernes Forsikring, der i dag tilbyder hâde arbejdsskade-. uhkkes- og skibsforsikringer. er et gensidigt selskab, der ejes og
fortsat vil være ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den bedste service over for forsikringstagerne.

Fusionen mellem Danske Fiskeres Forsikring G/S og Dansk Fanojslbrsikring AIS blev den 3. september 2018 endelig godkendt
afFinanstilsynet. Samtidig har Danske Fiskeres Forsikring GIS pâ årets generalforsamling i 2018 ændret navn til Fiskernes
Forsikring GAS. Selskabet har endvidere optaget binavnet Faro Arhejdsskadeforsikring G!S. der fremover vil markedsfore en
lovpligtig arbejdsskadeforsikring til en bredere kreds af erhverv indenfor fiskeri.

I årets ob har selskabet indtegnet tiere tbnojer efter Nordisk Plan. Det er nu muligt at forsikre fartojer med en kaskopræmie op
til 50. mio. kr.

Titsynets inspektion i maj 2017 aflbdte i årets bb en inspektionsrappofl, der er omtalt på selskabets hjemmeside. De okono
miske bemærkninger var allerede inkorporeret i årsregnskahet for 2017. medens de resterende alle nu er efterfulgt.

Som en Folge af den globale usikkerhed faldt kurserne drastisk sidst på året specielt på aktier, så selskabet har som alle andre
måtte hogfore et stone urealiseret kurstab. Det afspejler sig naturligvis i årsregnskahet og bidrager til det negative resultat.

En anden post er erstatningsudgifter på fartøjer. Selskabet har i årets bh indtegnet flere stone fartojer på Nordisk Plan, og med
stone præmier er muligheden for dyrere skader også tilstede. Der har desværre været nogle store skader, men alle forsikringsfor
hold følges tæt. så en ekspansion ikke tiltrækker kunder, der bevidst ikke kan bidrage til selskabets rentabilitet.

I forbindelse med fusionen har det været nodvendigt at udbygge den eksisterende lT-platform. så den tillige kan håndtere de
produkter der blev udbudt via Dansk Fartojsthrsikring AIS. Udover det lavpraktiske i at have alle data samlet i et I]’-system,
har denne proces været nodvendig. da det IT-system Dansk Fanojsforsikring AIS benyttede lukker. Denne omkostning til
lT-udvikling. der er en engangsudgift. er aktiveret under immaterielle anlægsaktiver.

En væsentlig udgiftspost i Fiskernes Forsikring 0/5 er administrationsomkostningerne. Selve t’usionen har naturligt påført
selskabet [brogede advokat- og revisionsomkostninger. og da Danske Fiskeres Forsikring G/S og datterselskahet Dansk
Fartojsforsikrina AIS det meste af året har kort som to selvstændige selskaber, er der nu. efter den endelige fusion er gennem
fort, taget skridt til at optimere driften. Ledelsen er meget opmærksom på. at omkostningerne skal reduceres mest muligt, så der
kan opretholdes en konkunencemæssig præmie.

Med uregulerede præmier i en årrække har ledelsen desværre i år målle se sig nodsaget til at indeksregulere præmierne for
2019. Alene for arbejdsskade er den generelle indeksregulering stegel med 9.23% hvoraf londelen er 2.3%,

Siden slutningen af 2017 har en arbejdsgruppe nedsat under Erhvervsministeriet foretaget et eftersyn af de finansielle regulerin
ger. Arbejdet har aflhdt en stribe lovforslag, der for fleres vedkommende er i horing og som forventes at træde i kraft i lbrste
halvår af2019. Iler kan bla. nævnes ensretning af samtykkekrav mellem FIL og persondatathrordningen. udvidelse af adgangen
til at benytte digital post, stramning af reglerne om tit and proper. ændring af ledelsesbekendtgorelsen så visse bestyrelsesgod
kendte forhold overlades til direktionen, afskaftblse af udarbejdelse af halvårsmpporter for unoterede forsikringsselskaber, evt.
fritagelse af revisionsudvalg for små selskaber samt ophævelse af revisionserklæring på de registrerede aktiver. Udover denne
vifte af forslag, arbejdes der på at opsplitte FIL. så der igen bliver en særskilt samlet lov om forsikringsvirksomhed.
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Ledelsesberetning

økonomisk udvikling

Årets resultat udviser et underskud på 21,3 mio. kr. for skat, hvor overskuddet sidste år var på 24.8 mio. kr.**

Resultatet er betydeligt dårligere end det budgetterede for 2018. Samlet vurderes resultatet som værende forsvarligt under de
under de givne forhold, men på sigt ikke tilfredsstillende.

Det forsikringstekniske resultat udviser et underskud på 16.3 mod et underskud på 14.0 mio. kr. året for, hvilket eren forogelse
fra 2018 på 3.1 mio.kr. Grunden hertil er det ugunstige skadesforloh samt omkostninger i forbindelse med fusionen.

Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 23.8 mio.kr.mod 18.5 mio, b. foregående år.
mens aflobel afskader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 5.5 mio.kr. mod en gevinst på 2,0 mio. kr. foregående år.

Erstatningshensættelseme på endnu ikke afgjone skader (tillam risikomargen) udgør i alt 49.4 mio. kr. pr. 31. december 2018
mod 47.7 mio. kr. foregående år. Erswtningshensættelseme indeholder den nødvendige styrkelse til imodegåelse afgenoptagel
ser og usikkerheden ved opgorelse afsagshensættelseme.

Præmieindtægten f.e.r. udgor 15.2 mio.kr. mod 13.3 mio. kr. i 2017. Ændringen skyldes primært. at vii 2018 har tallene fra
Dansk Fartojsforsikring AS med for hele året, hvor de i 2017 kun var med i omkring et halvt år.

Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente viser et underskud på 5,8 mio. kr. mod
et overskud på 29.6 mio. kr. i 2017. Udviklingen kan primært henføres til store urealiserede kurstab

I overensstemmelse med kravene i solvenshekendtgorelsen har Fiskernes Forsikrings ledelse opgjort selskabets solvens
kapitalkrav. der for 2018 andmger5o.0 mio. kr. mod 52.9 mio. kr. i 2017. Faldet skyldes en ændring i ponefoljesammen
sætningen med færre aktier og flere oblientioner. at FIOPA har opdateret guidelines så udtrukne obligationer skal behandles
som almindeligt indestående samt et fald i præmiehensættelserne.

Solvenshehovet ligger indenfor de grænser. selskabet har til opfyldelse heraL

Nedenfor fremgår solvensdækningen for de seneste fem regnskabsår til sammenligning:

Miokr. 2018 2017 2016 2015 2014

Kapitalgrundlag 154.0 175.7 151.1 151.3 147.2

Kapitalkrav (5CR) 50,0 52.9 36.3 42.5 39.2

Solvensdækning’ 308% 332% 447% 356% 375%

) Nogletallet solvensdækning er for 2014 og 2015 beregnet på grundlag af de på daværende tidspunkt gældende regler for
opgorelse af solvenkrav og kapitalgrundlag. Fra 2016 er nogletallet beregnet i henhold til Solvens II.

Risikostyring
Finansielle risici
Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en afhestvrelsen 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 oplblgning og overvågning af risikomål og alkast af investeringeme.

Forretningsmæssige risici
Selskabets aceeptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte
arbejdsskade-. ulykkes- og skihsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri samt lystfartøjer og erhvevsfanojer.

Der loretages løbende vurderinger al risici ved storre enkeltstaende begivenheder (katastroler), og der er til imodegaelse al
disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrolèlbnd under egenkapitalen. som skal dække sådanne større enkeltstående

** For 2017 er resultatet eksklusiv engangsindicegtfort under andre indtægter, ved koh af Dansk Fartoj.sforsikring AIS.
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Ledelsesberetning

begivenheder indenfor arhejdsskade. og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere reassurancedækning end den, der er
tegnet for skibsforsikringen.

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

Fremtiden
Nu hvor selskabets fusion med dattenelskahet Dansk Fanojsforsikring A/S er endelig godkendt af Finanstilsynet den 3. sep
tember 2018. kan alle kræfter nu lægges i at opnå den synergiefl’ekt. der er ved at være det største medlemsejede thrsikrings
selskab for fiskerne.

Udover selskabets hovedkontor på Frederiksberg arbejdes der fra filialkontoret i Nørresundby. Endvidere er der etableret et
filialkontor i Thyborøn. og et mindre kontor i Hvide Sande.

Selskabet forventer en vækst i præmieindtægteme på minimum 5% i 2019 (If. kapitalplanen) på baggrund afigangsatte
markedsforings- og salgsaktiviteter.

Da Fiskernes Forsikring selv tegner både arbejdsskade-. ulvkkes- samt skihsforsikring. har vore medlemmer den størst mulige
medbestemmelsesret. og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med andre. Overskuddet kan udbetales direkte til
medlemmerne i form af lavere præmie eller bonus. Med de nye produkter er det fortsat Fiskernes Forsikrings målsætning. at så
meget som muligt af hovedforsikringsforretningen. skal tegnes i medlemmernes eget selskab.

Omkring medio 2019 påregnes implementeringen af alle TT-data fra Dansk Fanojstbrsikring AIS at være overført til selskabets
nye IT-platform. og der vil så kunne drages fuld fordel afsynergietiekten.

Der arbejdes fortsat med at Få etableret et samarbejde med andre fiskerejede gensidige forsikringsselskaber, 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.

Fiskernes Forsikring holder løbende øje med. om der er mulighed for at kunne tilbyde vore medlemmer andre forsikringspm
dukter, så vi fortsat kan tilbyde vore medlemmer en attraktiv forsikring til så faorahel en præmie som mulig.

På nuværende tidspunkt følges budgettet, og kursændringerne på de finansielle aktiver har siden regnskabsårets udløb og frem
til i dag ikke givet anledning til bemærkninger. På haggund heraf fastholdes budgettet for 2019 med et resultat på - 5.3 mio.kr.

Oplysning om ledelseshverv

Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for årsrapponens godkendelse oplyst følgende om de ledelsesbverv. som
medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder.

Allan Buch, formand:
Bestyrelsesformand i:

- Middelfart Service A/S
- Middelfttn Sparekasse
- Middelfart Spildevand A/S
- Middelfart Spildevand T-lolding AIS
- Trefor El-Net AIS
- Fiskernes Forsikring G/S

Bestyrelsesmedlem i:
- Tre for Varme AIS
- Trefor Vand AIS
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Jan Nicolai Hansen, næstformand:
Bestyrelsestbrmand i:

- Hanstholm Fiskeriforening
- Hanstholm Udviklingsselskah AIS

Bestyrelsesmedlem i:
- EF Skagen AIS
- Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS
- Pack and Sea AIS
- Fiskernes Forsikring 0/5

Administrerende direktor i:
- blIK. Hanstholm ApS
- Karhak ApS

Peter Gammelt ind:
Bestyrelsesformand i:

- Sparekassen for Norre Nebel og omegn
- Gjesing Invest AIS
- Sonder Omme Tømmerhandel Ilolding AIS
- Ilans Helle Sønder Omme Tømmerhandel AIS

Bestyrelsesmedlem i:
- Fiskernes Forsikring 0/5
- iV. Stetlbnsens Bygningsartikler AIS
- Ri’.endell ApS
- Pant Invest Ill AIS
- Polwind ApS
- Ejerlejlighed nr. 14 KIS

Administrerende direktor i:
- Rivendell ApS
- Pant Invest Ill AIS
- Polwind ApS
- Samejet Hogeve 211/S
- Samejet Adelgade 11115

Svend Erik Andersen:
Bestyrelsesfonnand i:

- Danske Fiskeres Forarheidninesindustri AS
Bestyrelsesmedlem i:

Fiskernes Forsikring 0/5
Seacrest ApS

Administrerende direktor i:
- Sea ApS
- Seacresl ApS
- FN 462 Jeanne ApS
- Jeanne Stnmdhy ApS

Alfred Fisker Hansen:
Bestyrelsesmedlem i:

- Thyhoron l-lavns Fiskeriforening AIS
- Thyhorons Kvoteselskah AIS
- Fiskernes Forsikring 015
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Palle Heinrich:
Bestyrelsesmedlem i:

Als 1-laller Aps
Sonderhorg Fiskeriselskah Aps
Fiskernes Forsikring G/S

Administrerende direktor i:
- Als Fisk Aps
- Als Haller Aps
- Sonderborg Fiskeriselskah Aps

Peter Jensen:
Bestyrelsesmedlem i:

- Hirtshals Fiskernes Ilandelsselskab A.M.B.A.
- Hirtshals Fiskerne ApS
- Fiskernes Forsikring G’S
- l-linshals Fiskeriforening

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke indtruflin hændelser efter reanskabsärets udloh og frem til i dag. som rykker på vurderingen afårsrapporten.

Resultaldisponering for 2018

1kr
Årets resuliat - 21.707
Overfen resultat 159.218

Til disposition 137.511

som af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overlbn til opskrivningshenlæggclse, iilknyttei virksomhed
Overfon fra opskrivningshenlæggelser, ejendom -

Overfort resultat 137.511

137.511
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato belnmdlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret I. januar - 31. december 2018
for Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab.

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

Det er vores opfhttelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter Ibr regnskabsåret I. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfbttelse en retvisende redegorelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og
okonomiske fbrhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes aE

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg. den 22.

Direktion

Sejer C wistensen

/Nicolai 1-lansen Svend-Erik Andersen
næstfbrmand)

Xffre isker 1-lansen Palle 1-leinrieh

c

Bestyrelse

Allan Buch
(fbrmand)

Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Fiskernes Forsikring G/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fiskernes Forsikring G/S for regnskabsåret 01.01.2018 —31.12.2018, der omfatter resultat
opgørelse, totalindkomstopgorelse. balance. egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskahspraksis. Årsregnskahet
udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opftittelse. at årsregnskabet giver et retvisende billede atselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 —31.122018 i overensstemmelse med lov
om finansiel virksomhed.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionspmtokollat 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 gælden
de 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 op’ldI vores øvrige etiske
lbrpliglelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.

Eller vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikelS, stk, I, i Ibrordning
(EU) nr. 537/2014.

Vi blev lhrste gang valgt som revisor for Fiskernes Forsikring G!S for 1995. Vi er genvalgt årligt ved generall&samlingsbeslut
ning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på mere end 24 år frem til og med regnskabsåret 2018.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ed revisionen er de forhold, der efter vores foglige vurdering var mest hetdelige ved vores revision afårsregn
skabet for regnskabsåret 01.01.2018 — 31.12.2018. 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.
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Ledelsens ansvar for ånregnskabet
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 udarbej
de et årsregnskab uden væsentlig fùjlinformation, 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 vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskahet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna
tiv end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen afårsregnskabet
Vores mål er at opnå hoj 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. I-løj grad af sikkerhed er et højt niveau
af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fùjlinformation, når sådan findes. Fejlinf’ormation
kan opstå som folge af’hesvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de en
keltvis eller samlet har indflydelse på de okonomiske beslutninger. som regnskabsbrugerne træffer på grundlag afårsregnskahet.

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. 1-lerudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskahet, uanset om denne skyldes hesvigelser eller
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig Fejlinformation forårsaget afbesvi
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl. idet hesvigelser kan omfhtte sammensværgelser.
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse at’intern kontrol.

Maling og hensættelser til forikringskonirakter Forholdet er behandlet således i revisionen

Hensættelser til forsibingskontrakter udgør 147.680 th.
pr. 3l. december 2018 (l45.860 th. 31. december 2017),
Vi har vurderet, at målingen af hcnsættclser til forsikrings
kontrakter er et centralt forhold ved revisionen, idet opgørel
sen af hensættelser til forsikringskontrakter er kompleks og
målingen er i et betydelig omfang påvirket af ledelsesmæssige
skøn, herunder forudsætninger vedrorende fremtidige begiven
heder samt valg af metoder, modeller og datagrundlag.
Ændringer i de ledelsesmæssige skøn samt anvendte metoder,
modeller og datagrundlag kan have væsentlig indvirkning på
målingen af hensættelser til forsikringskontrakter.

Baseret på vores risikovurdering har vi revideret den af ledelsen
foretagne måling af hensættelser til forsikringskontrakter.

Vores revisionshandlinger, hvori vi har inddraget Deloittes inter
nationalt kvalificerede aktuarer i relevant omfang, har omfattet
følgende:

De væsentligste ledelsesmæssige skon og forudsætninger
omfatter:

Direkte og indirekte omkostninger til afvikling af
erstalningshensættel serne.
Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på indgåede
forsibingskontrakter og disses forfaldstidspunkter, herun
der især for portefoljer med længerevarende afvikling
Bedste skøn over opgørelse afrisikomargen.

Vurdering og test af design, implementering samt operationel
efektivitet for noglekontroller i de statistiske- og aktuarmæs
sige modeller, herunder processer for dataindsamling,
analyse og fastlæggelse afantagelser
Uafhængig aktuarmæssig vurdering af de anvendte data,
metoder, modeller samt antagelser i forhold til almindeligt
accepterede aktuannæssige standarder, den historiske
udvikling og tendenser
Uafhængig aktuarmæssig genheregning aferstatningshen
sæltelser til forsikringskontrakter på udvalgt branche ved
anvendelse afbestandsdaia
Udfordring af ændringer til anvendte antagelser og modeller
i forhold til sidste år og udviklingen i branchestandarder og
praksis.

Ledelsen har nærmere beskrevet principper og I’orudsætninger
for opgørelse af hensættelser til forsikringskontrakter i
anvendt regnskabspraksis.
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger. der er pas
sende eller omstændighederne, men ikke for al kunne udtrykke en konklusion om effeklivitelen af selskabets interne kontrol.

• lager vi stilling til. om den regnskabspraksis. som er anvendl af ledelsen. er passende. samt om de regnskahsmæssige skon
og tilknyttede oplysninger. som ledelsen har udarbejdet. er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag at’ regnskahsprincippet om fortsat drift er passen
de, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller for
hold. der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. 1-Ivis vi konkluderer. 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 revisionshevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medlbre. at selskabet
ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation. struktur og indhold afårsregnskabet. herunder noteoplysningeme. samt om
ånregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde. at der gives et retvisende
billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bla, det planlagte omfbng og den tidsmæssige placering af revisionen samt
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifleerer under
revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrorende uafhængighed. og oply
ser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er
relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige
ved revisionen afårsregnskabet for den a’tuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold
i vores revisionspåtegning. medmindre lov eller ovrig regulering udelukker, at forholdet oflùntliggores, eller i de yderst sjældne
tilfblde. 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 årsregnskahet omfhtter ikke ledelsesheretningen, og vi udtrvkker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesheretningen og i den forbindelse oven eje. om
ledelsesheretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskahet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde æsentlig fejlinfonnation.

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

Baseret på det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiet virksombed Vi hæ ikke fundet væsentlig fejlinfonnation i
I edel sesheretn ingen -

København. den 22/03/2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspannerselskab
CVR-nr. 33 96 3556

Anders Olda-yjelstr
statsautorisq(j/ revis r
MNE-nr. 10777
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Resultatopgorcise for 2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

Forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter:

Bruttopræniidndtægtcr 3 26.903 13.798
AFgivne præmicindtægter 4 -11.685 -2.574
Ændring præmiehensænelser 42 3.787
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 1 -24 -1.708

Præmicindtægter f.e.r., i alt 15.237 I 3.303

FonikHngsteknisk rente f.es 5 -12 235

Entatn ingsudgifter:
Udhetalie erstatninger -27.256 -23.607
Modiaget genforsikringsdækning 4 5.871 2.400
Ændring i erstatningshensættelser -5.000 2.779
Ændring i risikomargen 2.897 313
Ændring i genforsikringsandel aferstatningshensættelser 4 3071 833

Entatningsudgifter f.e.r., i alt -20A 17 -17.282

Forsikringsmæssige drifisomkostninger:
Erhvervelsesomkostninger, provisioner 641 809
Administrationsomkostninger 6 -13.153 -10.148
Provisioner og gevinstandele fra gentbrsikringsselskah 4 2.705 750

Fonikringsmæssige driftsomkostninger r.e.r., i alt -11.089 -10.207

Forsikringsteknisk resultat -16.281 -13.951



Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab 13

Resultatopgorelse for 2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

lnvesteringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv. 7 6.367 6.371
Kursreguleringer 8 -11.235 22.872
Renteudgifter -22 -140
Administrationsomicostninger i lbrhindelse med investeringsvirbomhed -245 -278

Investeringsalkast, i alt -5.136 28.825

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 5 126 803

Investeringsalkast efter fonikringsteknisk rente -5.010 29.628

Andre omkostninger 9 -305 -878
Andre indtægter 10 315 10.019

Resultat for skat -21.280 24.818
Skat af årets resultat II -427 -353

Årets resultat -21.707 24.465

Totalindkomstopgorelse:
Årets resultat -21.707 24.465
Merværdi i forhold til indre værdi ved køb af daftervirksomhed - -

Anden totalindkomst - 53

Årets totalindkomst -21.707 24.518
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Balance pr. 31.12.2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver 12 2.853 2.619

Immaterielle aktiver, i alt 2.853 2.619

Driftsmidler 14 390 394
Domicilejendom 13 12.901 I 3.021

Materielle aktiver, i alt 13.293 13.422

Kapitalandele 61.933 76.452
Obligationer 218.419 232.669

Andre finansielle investeringsaktiver, ialt 280.352 309.121

Investeringsaktiver, i alt 280.352 309.121

Genlbrsikringsandelc afpræmiehensæltelser 454 575
Genforsikringsandele aferstatningshensættelser 5.332 1.672

Genfonikringsandele af hensæftelser til fonikdngskontrakter, i alt 5.786 2.247

Tilgodehavender hos lbrsikringstagere 691 962
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder - 50
Andre tilgodchavcnder 25 135

Tilgodeliavender i forbindelse med direkte forsikringskontnkter, i alt 716 1.147

Tilgodehavender, i alt 6.501 3.394

Akluelle skaticaktiver 378 768
Udskudle skatteaktiver IS - 239
Likvide beholdninger 7.009 832

Andre aktiver, i alt 7.387 1.839

Tilgodehavende renter 1.123 1.411
Andre periodeafgrænsningsposter 755 1.004

Periodeafgrænsningsposter, i alt 1.877 2415

Aktiver, i alt 312.264 332,810
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Balance pr. 31.12.2018

2018 2017
Note tkr. t.kr.

Opskrivningshenlæggelse. ejendom 9.360 9.360
1-lenlæggelse til katastrotèlbnd 10.000 10.000
Overfort resultat 137.511 159.218

Egenkapital, i alt 156.871 178.578

Pr&miehensættelser 905 1.073
Erstutningshensæuelser 38,860 34.234
Ilensættelser I’or lobende ydelser 97.376 97.117
Risikomargen p skadeslbrsikringskontrakter 10.540 13.436

Hensællelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 147.680 145.860

Pensioner og lignende Forpligtelser 427 541

Hensatte forpligtelser, i alt 427 541

Gæld til forsikringstagere 225 281
Gæld i forbindelse mcd genforsikring 4.566 2.787
Gæld til kreditinstitutter 17 1.320
Anden gæld 2.477 3.443

Gæld, i alt 7.285 7.831

Passiver, i alt 312.264 332.810

Folsomhedsoplysninger 16
Pant- og sikk-erhedsstillclser samt eventualforpligtelser 17
Risikooplysninger 18
Fem årsov ersigi
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Egenkapitalopgorelse for 2018
Opskrivnings Henlæggelse

Overført henlæggelser til katastrofe-
overskud ejendom fond I alt

kr. kr. kr. kr.

Egenkapital 01.01.2017 134.700 9.360 10.000 154.060
Årets resultat 24.465 - - 24.465
Anden totalindkomst 53 - - 53

Egenkapital 31.12.2017 159.218 9.360 10.000 178.578

Årets resultat -21.707 - - -21.707
Anden totalindkomst

Egenkapital 31.12.2018 137.511 9.360 10.000 156.871

Selskabets kapitalgrundlag udgor (hlgende:

Egenkapilaljf ovenfor 156.871
Immaterielle tmlægsaktiver -2.853

Kapitalgrundlag 154.018
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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.

Finanstilsynet har udstedt en ændringsbekendtgorelse til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og
tværgående pensionskasser gældende pr. I. januar 2019. Fiskernes forsikring, gensidigt selskab har valgt at lhnidsimple
mentere præsentationen af nogletallet solvensdækning.

Anvendi regnskahsprnksis er herudover uændret i forhold til seneste regnskabsår.

Selskabet er med regnskahsvirkning fra I. januar 2018 fusioneret med datterselskabet Dansk Fanojsforsikring AIS,
Selskabet er fusioneret ved brug af sammenlæingsmetoden. hvor Fiskernes Forsikring 015 er det tbnsæiiende selskab.

Principper for indregning
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 pålideligL

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 fmgå selskabet, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.

Regnskabsmæssige skøn
Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er l’orhundet med skøn over, hvordan
fremtidige begivenheder påvirker disse. De udovede 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 samt opgørelsen af
forsikringsmæssige hensættelser, hvor aflobsresultatet for erstatningshensættelserne opgøres som forskellen mellem:

- erstatningshensættelseme i balancen ved årets begndeIse. reguleret for diskonteringsefl’ekter. og

- summen af de i regnskabsåret udbetalte erstatninger. der vedrører skader indtrnfièt i tidligere regnskabsår.
og den del aferstatningshensættelserne. der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår.

Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmicindtægler
Præmieindtægten for arbejdsskadel’orsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede hemandingslister for det en
kelle regnskabsår. Den opohe præmieindtægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer.

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

Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode. som alle udløber på balance-
tidspunktet.

Forsikringsteknisk rente
Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet rentealkast (forsikringsieknisk rente) til resultat af
forsikringsvirksomhed. Rentealkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rente
sats anvendes den lobetidsalhængige sats som anvendes til diskonlering af de forsikringsmæssige hensættelser.

Den del af årets ændring al’erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskontering afhensættelser. fradrages i investerings
alkastet under posten forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Entam ingsudgifter
Erstatningsudgifter indeholder årets belalte erstatninger og renteydelser reguleret for hevægelserne i erstatningshensættelserne
svarende til kendte og Ibnentede erstatningsudgifler vedrørende regnskabsåret.

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

I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadeshehtmdling. Indirekte omkostninger henføres på
baggrund af et skonnet ressourceforbrug beregnet på medarbejderressoureer.

Den del af erstatningsudgifterne. der kan henføres til diskontering. overføres til den Ibrsikringstekniske 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 afforsikringsbestanden,
opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvenelsesomkostninger udgiftsfores ed forsikringemes teening. I de
forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens drifisresultat samt afskrivninger

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

Investeringsaffiast efter fonikringsteknisk rente
Renter mv.
Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte.

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

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

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

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver
1-landelsomkostninger ved anskalTelse og salg af investeringsaktiver udgiftsfores under denne post i resultatopgorelsen.

Udgifter i tilknytning til investerinusaktiver omlhtter herudover gehrer og andre omkostninger. som er direkte forbundet med
forvaltningen af investeringsaktiverne.

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

Aktuel skat er beregnet på basis afacontoskatteordningen.

Under hesyntagen til årets negative resultat samt forventningerne til, et der også i de følgende 3 år vil være et negativt resultat
er der ikke hensat udskudt skat.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Immaterielle ankegsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og ncdskrivninger eller til genindvindingsværdien såfremt denne
er lavere.

Ved opgørelsen afkostprisen indregnes aLle omkostninger, der kun henføres til udviklingen at’ software. og som sandsynligvis
vil frembringe økonomiske fordele for selskabet. Alle øvrige omkostninger udgifisfores løbende.

Software afskrives lineært over den fonentede levetid på 5 til 7 år. Afskrivningsperioden regnes fra ibrugtagelse. Alt og
nedskrivningen indregnes under administrationsomkostninger.

Driftsmidler
Driftsmidler omfhttende automobiler, inventar og edb-anlæg måles til kostpris med fradrag afakkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskatTelsespflsen. omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og
omkostninger til klargøring afaktivet indtil det tidspunkt. hvor aktivet er klar til at blive taget brag. Afskrivnings
grundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet bragstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider for aktiverne:

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

Dom icilej en dom
Domicilejendommen værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med
fradrag af akkumulerede akkrivninger. Daesværdien opgøres på grundlag at’ Finanstilsynets retningslinjer om
afkastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag af ejendommens forventede ordinære
driftshudget og et af ledelsen fastsat aftastkmv.

Der foretages afskrivning af ejendommene over dennes skønnede brugstid. som er fastsat til henholdsvis 50 år og 22.5 år.
Der foretages ikke afskrivning på grund. Ved fastlæggelse af atskrivningsgrundlug er indregnet restværdi ved udgangen af
brugstiden.

Opskrivning afejendommenes værdi indgår direkte i posten opskrivningshcnlæggelser under egenkapitalen. med mindre
opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger. som er foretaget over resultatopgorelsen. Nedskrivninger, som ikke mod
svarer tidligere opskrivninger. føres via resultatopgorelsen.

Obligationer samt kapitalandele
Borsnolerede obligationer, kapitalandele måles til den på balancetidspunktet senest noterede borskurs for alle
handler. Udtrukne obligationer måles til dagsværdi.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsduioen ligger efler halancedagen.
optages foligtelsen i balancen svarende til værdien afafregningsprisen.

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

Likvide beholdninger
Likvide heholdninger måles til nominel værdi.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Period eafgræn sn in gsp aster
Periodeafrænsningsposter omfatter tilgodehavende renter samt udgifter. der er afholdt for halancetidspunktet.
men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Præmieh en sæftelser
Præmiehensættelseme opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må fonentes at skulle betales
i anledning af forsikringsbceivenheder. som må forventes at finde sted efter halancedagen. og som er dækket af
de indgåede forsikringskontrakter.

Præmiehensættelseme udgør som minimum summen af den andel afbruttopræmieme. 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.

E ntatnin gsh ensæftelse r
Erstatningshensættelseme opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes af skulle betale i
anledning af forsikringsbegiv enheder. som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb. som allerede er betalt i
anledning af sådanne begivenheder.

Erstatningshensættelseme opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløh og omkostninger efter:
I. en sag-far-sag vurdering af anmeldte forsikringshegivenheder. der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder.
2. et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder. der har været genstand far sag-for-sag

vurdering.
3. et erfäringshaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder. der ikke har været genstand far sag-for-sag vurdering, og
4. et erlhringsbaseret skøn over forsikrinesbegivenheder. som er indtruffet inden halancedagen. men som er uanmeldte pâ

tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.

Erstatningshensættelseme er diskontemt ved anvendelse af EIOPA’s risikofrie rentekurve ekskl. volatilitetstillæg.

Erstatningshensattelser indeholder endvidere de beloh der efter bedste skøn forventes at skulle afholdes til direkte og indirekte
omkostninger i forbindelse med afviklingen aferstatninesforpligtelseme,

Hensæftelser for lobende ydelser
Omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger. som udbetales i form af løbende ydelser, I lensæltelseme er opgjort med
den variable rentestruknir som løbende fastsættes afFinanstilsynet. Der er anvendt rentekurven offentliggjort af EIOPA’s
risikofrie rentekurve ekskl. volatilitets-tillæg. med korrektion for forventninger til inflation og lontalsudvikling.

Risikomargen på skadesronikringskantrakter
kisikomargen opgores ud fra den forsimplede metode, hvorunder der anvendes en fast faktor for den f’orventede belob, en
virksomhed skal betale en erhverver af en forsikringshestand for overtagelse risikoen for, at de faktiske udgifter i forbindelse
med afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser afvige fra bedste skon.

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

2. Femårsoversigt
Femårsoversigten fremgår af ledelsesheretningen side 2
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3. Præmieindtægter

Opkrævet præmie. Danmark

Præmieindtægter
Erstainingsudgifier
Ændring i risikomargen
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Resultat al’genforsikring

Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk resultat

2018

2017

Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskwftiget
Antal forsikringer. soforsikring
Erstatningsfrekvcns. solbrsikring

4. Resultat afgenforsikring
Afgivne forsikringspræmier
Ændring genforsikringsandel afpræmiehensættelser
Modtagen genforsikringsdækning
Ændring i genforsikringsandel aferstatningshensættelser
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

0.13
2.387

0.09

5. Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente
Ændring i hensættelse vedr, ændring afdiskonteringssats
Ændring i erstatningshensættelse som folge afdiskontering

12 -235
1.231
-193

Noter

Arhejdsskade trIykkcfor- Soforsik

forsikring sikring ring I ah

I. kr. I. 1w. t. kr. t. kr

5.955 1.241 19.749 26.945

5.955 1.241 19.749 26.945
-11.902 110 -20.464 -32.256

2.958 74 -135 2.897
-3.185 -607 -10,002 -13,794

- - -62 -62
-6.174 818 -10.914 -16.269

- - -12 -12
-6.174 818 -10.926 -16.281

Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens af antal helårsheskæftiget
Antal forsikringer. soforsikring
Erstatningsfrekvens. soforsikring

248
83

51
233

0.12

53
167

0.16

309
104

Ifl
—II

0.02

13
4

0.07

1357 2.357
0,11 0,11

219
85

‘53
63

2.387
0,09

Selskabets aktiviteter består af direkte teening af arhejdsskadelbrsikringer og ulykkeslbrsikringer for per
soner beskæftiget ved dansk erhvensftskeri samt forsikring af fiskefartojer. lystfaflojer og erhvervsftwtojer.

2018
t.kr.

2017
tkr.

-11.685
-24

5.871
3.07)
2.705

-2.574
-1.708
2.400

833
750

-62 -299

534
-420

126 803
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Noter

2018 2017
I.kr. t.kr.

6. Administrationsomkostninger
Lønninger og honorar mv. 8.167 4.900
Pensionsbidrag 625 776
Andre udgifter til social sikring 243 43

Personaleomkostninger ialt 9.035 5.719

Andre administrationsomkostninger 6.977 6.968
Afskrivninger, ejendomme 124 82
Afskrivninger pâ inventar og edb-anlæg 220 ISO
Afskrivninger pä edb-software 622 579
Lonsumsafgift og bidrag til Finanstilsvnet 1.354 736
Overført skadeshehandlingsomkostninger til erstatninger -5.179 -4.086

13.153 10.148

AU administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlug til:
Bestyrelsen 975 926
Direktionen 2.946 1.986

3.921 2.912

Det gennemsnitligt antal beskæftigede udgør Ifl personer (2017 10 personer).

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2018.

Bestyrelse:
Allan Buch, formand 289 280
Jan Nicolai Hansen. næstformand 165 158
Peter Gummelvind (indtrådt 22april 2017) 173 122
Send-Erik Andersen 87 86
Alfred Fisker Hansen 87 86
Palle Heinrich 87 86
Peter Jensen 87 64
Carl Jesper Ilermunsen (udtrådt 22.april 2017) 22
Ulrik Krølle Hansen (udtrådt 22april 2017) 22

Direktion:
Sejer Christensen, direktor 1.185 1.412
Per Wistisen 1.461 544
Selskabet har ikke yderligere væsentlige Hsikotagere.

Direktion og bestyrelsen har alene thst Ion.
Til tidligere direktør er hensat pensionsforpligtelse.

l-lonomr til general Ibrsamlingsvalgte revisorer:
Deloitte:
1-lonorar for lovpligtig revision 294 308
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 28 43
Honorar for skatterådgivning 60 8
Andre ydelser 290 517

672 876
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Noter

l-lonorar lbr ikke-revisionsydelser leveret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspannerselskah til koncernen udgør 378 t.kr.,
og består at’review af skattemæssige opgørelser, aktuarmæssig rådgivning samt anden og generel regnskabs- og
skatterådgivning.

2018 2017
t.kr. Lkr.

7. Renteindtægter og udbytte mv.
Renter. obligationsbeholdning 4.156 4.679
Udbytte aktieheholdning 2.097 1.669
Øvrige renter 113 23

6.367 6.371

8. Kursreguleringer
Obligationer (urealiseret) -1.147 2.528
Obligationer (realiseret) -2.086 -1.166
Gældseftergivelse. ansvarligt lån 14.500
Aktier (urealiseret) -8.5 19 9.061
Aktier (realiseret) 790 600
Valutakursreguleringer (urcaliseret) 329 -2.638
Valutakursreguleringer (realiseret) -602 -13

-11.235 22.872

som lbrdeles således:
Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -1.899 -579
Gældseftergivelse. ansvarligt lån 14.500
Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -9.337 8.951

-11.235 22.872

9. Andre omkostninger
Omkostninger i lbrbindelse med fusionslbrhandlinger 305 878

305 878

10. Andre indtægter
Merværdi i indre værdi i forhold til købspris ved køb afdattervirksomhed 10.019
Udlodning Dansk Fiskefanojsforening F.M.B.A. 315 -

315 10.019

II. Skat
Aktuel selskabsskat I 385
Regulering vedrørende tidligere år -189 9
Ændring af udskudt skat -239 -41

-427 353

Der er betalt 29 t.kr. i aconto selskahsskat i regnskabsåret.
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Noter
20(8 2017
tkr. t.kr.

Effektiv skat
22% afresultat fur skat -4.682 3.256
Bundfradrag - -220
FremRirsel al’ underskud fra tidligere år -2.825
Ændret indregning. udskudt skat -239 -41
Ovrige reguleringer. investeringsaktiver mm. - 183

3.921 353

12. Immaterielle aktiver (sofhvare)
Anskaffelsessum 01.01.2018 5.652 5.651
Årets tilgang 869 -

Anskaffelsessum 31.12.2018 6.521 5.651

Ar- og nedskrivninger 01.01.2018 -3.032 -2.453
Årets ar- og nedskrivninger -636 -579

Af- og nedskrivninger 31.12.2018 -3.668 -3.032

flogfon værdi 31.12.2018 2.853 2.619

13. Domicilejendom
Ejendommene Platanvej 12. Frederiksberg og Ilavnegade IS. Nørresundby
Anskaffelsessum 31.12.2018 2.935 2.935

OpskrivningerOl.0l.2018 11.115 11.062
Årets op-/nedskrivning - 53

Opskrivninger netto 31.12.2018 11.115 11.115

Afskrivninger 01.01.2018 -1.022 -939
Årets afskrivninger -124 -83

Aftkrivninger 31.12.2018 -1.146 -1.022

Omvurderet værdi 01.01.2018 13.028 13.058
Årets op-/nedskrivning - 53
Årets afskrivning -124 -83

Omvurderet værdi 31.12.2018 12.904 13.028

De anvendte atkastprocenter ved værdiansættelse aI’ejendomme udgør 4,75% for ejendommen på Frederiksberg og
7,75% for ejendommen Havnegade IS i Nørresundby.

Der har ikke været anvendt eksteme eksperter i måling af ejendommenes omvurderede værdi.
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Noter 2018 2017
t.kr. t.kr.

14. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2018 1.594 1.349
Årets tilgang 201 245

Anskaffelsessum 31.12.2018 1.795 1.594

Afskrivninger 01.01.2018 -1200 -1.050
Årets atkrivninger -206 -150

Afskrivninger 31.12.2018 -1.306 -1.200

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 390 394

15. Udskudt skat
Udskudt vedrører følgende poster:
Materielle anlægsaktiver 0 -120
Investeringsaktiver zU2

0 -239

Påvirkning af
egenknpitalen

16. Folsomhedsoplysninger, lnvcstedngsaktiver t.kr.

Rentescigning på 0.7-1.0 pct. Point 3.147
Rentefald på 0.7-1.0 pct. point -3.147
Aktiekursfald på 12 pct. -7.432
Ejendommens prisfald på 8 pct. -1.037
Valutarisiko (VAR 99) 348
Tab på modpaner på 8 pct. -2.504

17. Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser
Til sikkerhed lbr de Ibrsikringsmæssige hensættelser 148.987 t. kr. er der registreret obligationer med en regnskabsmæssig
værdi på 175.785 t. kr. samt genforsikringsandele af erstutnings- og præmiehensættelser med 3.731 t. kr.
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Noter

18. Risikooplysninger
Finansielle risici
Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen lhstlagt investeringspolitik. som indeholder
retningslinjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den totale risiko i forhold til selskabets flnansielle
styrke. Der foretages løbende opfølgning og ovenågning afrisikomål og alkasi afinvesteringerne.

Forretningsmæssige risici
Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omlhtte
arbejdsskade- og ulykkes- og skihsforsikringer indenfor dansk erhvensfiskeri samt lystfartøjer og erhvenstbnojer.

Der foretages lobende vurderinger af risici ‘ed større enkeitstående begivenheder (katastrofefl, og der er til imødegåelse af
disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapilalen. som skal dække sådanne større enkeltstående
begivenheder indenfor arbcjdsskader, og der er derfor ikke skonnet behov for yderligere reassurancedækning end den der er tegnet
for skibsforsikringen.

Usikkerheder ved indregning og måling
Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifstsat. da der primæri er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til
hensættelseme hviler disse pä et konkret skøn i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet forretning, er det ikke muligt at
angive et nærmere beløb for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag. samt at
aflohsresultatet følges nøje.




