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Femårsoversigt

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

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

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabsåret -19.883 -12.513 -8.098 -18.479 -23.835
Bruttoerstatningsudgifter (inkl. afloh) 4.226 -13.728 -2.388 -20.515 -29.358
Forsikringsmæssige driftsomkostninger -5.263 -1.884 -5.624 -10.207 -11.089
Resultat afaFgiven forretning -583 -624 -594 -299 -62

Forsikringsteknisk resultat 1.480 -6.861 2.975 -13.95! -16.281

Investeringsalkast 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

Aflohsresultat brutto 15.657 -1.215 5.710 2.036 5.524

Balanceposter
Forsikringsmæssige hensættelser 167.964 165.071 146.615 145.860 147.680
L’genkapitat 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 39,5 48.9 58.0 41.2
Combined rulle 76.6 155.4 71.8 176.4 150,3
Operating ratio 87.2 154.9 74.0 174.1 I504
Relativt allobsresultat 9.0 -0.7 3.5 -1.4 3.8
Egenkapiialforrentning i procent 1.1 2.3 3.3 14.7 -12.9

• Det har ikke i’wret praktisk muligt, at foretage tilpasning afsauu;;eniigningszalfor hoved- og nogletalfor 2014
ifemarsoversigten al den ændrede regnskahspraksis.
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Ledelsesberetning

Fiskernes Forsikring, der i dag tilbyder både arbejdsskade-. ulykkes- 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 GIS og Dansk Fanojsforsikring AIS blev den 3. september 2018 endelig godkendt
afFinanstilsynet. Samtidig har Danske Fiskeres Forsikring GIS på årets generalforsamling i 2018 ændret navn til Fiskernes
Forsikring G/S. Selskabet har endvidere optaget hinavnet Fem Arbejdsskadeforsikring GIS. der fremover vil markedsføre en
lovpligtig arhejdsskadeforsikring til en bredere kreds af erhverv indenfor fiskeri.

I årets løb har selskabet indtegnet flere fartøjer efter Nordisk Plan. Det er nu muligt at forsikre fartøjer med en kaskopræmie op
til 50. mio. kr.

Tilsynets inspektion i maj 2017 atTodte i årets løb en inspektionsrapport. der er omtalt på selskabets hjemmeside. De økono
miske bemærkninger var allerede inkorporeret i årsregnskahet for 2017, medens de resterende alle nu er efterfulgt.

Som en følge af den glohale usikkerhed faldt kurserne drastisk sidst på året specielt på aktier, så selskabet har som alle andre
måtte bogføre et større urealiseret kurstab. Det afspejler sig naturligvis i årsregnskabet og bidrager til det negative resultat.

En anden post er erstatningsudgifter på fartøjer. Selskabet har i årets løb indtegnet flere større fartøjer på Nordisk Plan, og med
større 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 nødvendigt at udbygge den eksisterende lT-platform. så den tillige kan håndtere de
produkter der blev udbudt via Dansk Fartojsforsikring AIS. Udover det lavpraktiske i at have alle data samlet i et 11-system.
har denne proces været nødvendig. da det IT-system Dansk Fartojsforsikring AIS benyttede lukker. Denne omkostning til
IT-udvikling. der er en engangsudgift. er aktiveret under immaterielle anlægsaktiver.

En væsentlig udgiftspost i Fiskernes Forsikring GIS er administrationsomkostningerne. Selve fusionen har naturligt påført
selskabet forøgede advokat- og revisionsomkostninger, og da Danske Fiskeres Forsikring GIS og datterselskabet Dansk
Fafløjsforsikring AIS det meste af året har kort som to selvstændige selskaber, er der nu. efter den endelige fusion er gennem
ført, taget skridt til at optimere driften. Ledelsen er meget opmærksom på, at omkostningerne skal reduceres mest muligt, så der
kan opretholdes en konkurrencemæssig præmie.

Med uregulerede præmier i en årrække har ledelsen desværre i år måtte se sig nødsaget til at indeksregulere præmierne for
2019. Alene for arbejdsskade er den generelle indeksregulering steget med 9.23% hvoraf løndelen er 2.3%.

Siden slutningen af2Ol7 har en arbejdsgruppe nedsat under Erhvervsministeriet, foretaget et eftersyn af de finansielle regulerin
ger. Arbejdet har affødt en stribe lovforslag, der for fieres vedkommende er i horing og som forventes at træde i kraft i Ibrsle
halvår af2019. lIerkan bl.a. nævnes ensretning af samtykkekrav mellem FIL og persondataibrordningen. 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, afskaffelse af udarbejdelse af halvårsrapporter for unoterede forsikringsselskaber, evt.
fritagelse af revisionsudvalg for små selskaber samt ophævelse af revisionserkl’ring på de registrerede aktiver. Udover denne
ville 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 l’or 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 er en forøgelse
fra 2018 på 3.1 mio.kr. Grunden hertil er det ugunstige skadesforloh samt omkostninger i forbindelse med fusionew

Erstatningsudgifterne for skader indtruffet i regnskabsåret andrager 23.8 mio.kr.mod 18.5 mio. b. foregående år.
mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 5.5 mio.kr. mod en gevinst på 2.0 mio. kr. foregående år.

Erstainingshensætielserne på endnu ikke afone skader (lillagt risikomargen) udgør i alt 49.4 mio. kr. pr. 31. december 2018
mod 17.7 mio, b. foregående år. Erstatningshensæuelserne indeholder den nødvendige styrkelse til imødegåelse afgenoptagel
ser og usikkerheden ved opgørelse afsagshensættelseme.

Præmieindtæglen fe.r. udgør 15,2 mio.kr. mod 13.3 mio. kr. i 2017. Ændringen skyldes primært. atvi i2018 har tallene fra
Dansk Fartojsforsikring AS med for hele äret, 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 henfores til store urealiserede kurstab

I overensstemmelse med kravene i solvenshekendtgorelsen har Fiskernes Forsikrings ledelse opgjort selskabets solvens
kapitalkrav. der for 2018 andrager 50,0 mio. kr. mod 52.9 mio. kr. i 2017. Faldet skyldes en ændring i portefoljesammen
sætningen med færre aktier og flere obligationer, at DOM har opdateret guidelines så udtrukne obligationer skal behandles
som almindeligt indestående samt et fald i præmiehensættelserne.

Solenshehovet ligger indenfor de grænser. selskabet har til opfyldelse heraf:

Nedenfor fremgår solvensdækningen for de seneste fim regnskabsår til sammenligning:

Mio.kr 2018 2017 2016 2015 2014

Kapitalgrundlag 154.0 175.7 151.1 151.3 147.2

Kapitalkrav (SCR) 50.0 52.9 36.3 42.5 39.2

Solvensdækning 308% 332% 447% 356% 375%

9Nogletallet solvensdækninger l’or2014 og 2015 beregnet pågrundlagafde pådaværende tidspunktgældende regler for
opgørelse afsolvenkrav og kapitalgrundlag. Fra 2016 er nogletallet beregnet i henhold til Solvens II.

Risikosty ring
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 tinansielle
styrke. Der foretages løbende opfølgning og ovenågning af’risikomål og afl.ast afinvesteringeme.

Forretningsmæssige risici
Selskabets acceptpoliiik indeholder regler for indtegning af fbrsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfbtte
arbejdsskade-. ulykkes- og skibsfbrsikringer indenfor dansk erhvensfiskeri samt lystlhrtojer og erhvevsfanojer.

Der loretages løbende vurderinger at risici ved større enkeltstående begivenheder (katastroler), og der er til imodegelse al
disse risici f’oretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen. som skal dække sådanne større enkeltstående

** For 20)7 er resultatet eksklusiv engwigsindtcegtfo,’t zæ,zder andre indtægter, ved køb af Dansk Fartojsforsikring A/S.
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Ledelsesberetning

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

Usikkerheder ved indregning og måling
Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til
hensættelserne hviler disse på et konkret skøn i hver enkelt sag. Du 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 Ihlges nøje.

Fremtiden
Nu hvor selskabets fusion med datterselskabet Dansk Fanojsforsikring AIS er endelig godkendt af Finanstilsvnet den 3. sep
tember 2018. kan alle kræfter nu lægges i at opnå den svnergiefiekt. der er ved al “ære det største medlemsejede forsikrings
selskab for fiskerne.

Udover selskabets hovedkontor på Frederiksberg arbejdes der fra fllialkontoret i Nørresundby. Endvidere er der etableret et
lilialkontor i Thyborøn. og et mindre kontor i l-fvide Sande.

Selskabet forventeren vækst i præmieindtægternepåminimum 5% i 2019 (jf. kapitalplanen) på haggrundafigongsatte
inarkedsforings- og salgsaktiviteter.

Da Fiskernes Forsikring selv tegner både arbejdsskade-. ulykkes- samt skibsforsikring. har vore medlemmer den størst mulige
medbestemmelsesret. og ved et eventuelt overskud, skal dette ikke deles med 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 afhovedforsikringsforretningen. skal tegnes i medlemmernes eget selskab.

Omkring medio 2019 påregnes implementeringen af alle if-data fra Dansk Fartojsforsikring AIS at være overført til selskabets
nye lT-platl’orm, og der vil så kunne drages fuld fordel afsynergiefl’ekten.

Der arbejdes fortsat med at Ih etableret et samarbejde med andre liskerejede gensidige forsikringsselskaber, idet vi er overbevist
om. at dette initiativ skal være med til at st’Tke 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 favorabel en præmie som mulig.

På nuværende tidspunkt følges budgettet, og kursændringerne på de finunsielle aktiver har siden regnskabsåreis udløb og frem
til i dag ikke givet anledning til bemærkninger. Påhaggund heraf fastholdes budgettet For 2019 med el resultat på -5.3 mio.kr.

Oplysning om ledelseshverv

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

Allan Buch, formand:
Bestyrelsesformand i:

- Middelfart Service AIS
- Middelftin Sparekasse
- Middelthn Spildevand AIS
- Middelftst Spildevand Holding AIS
- Trefor El-Net AIS
- Fiskernes Forsikring O/S

Bestyrelsesmedlem i:
- Trefor Varme AIS
- Trefor Vand AIS
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Jan Nicolai Hansen, næstformand:
Bestyrelseslbrmand i:

- Hanstholm Fiskeriforening
- Hanstholm Udviklingsselskab AIS

Bestyrelsesmedlem i:
- FF Skagen AIS
- Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS
- Pack and Sea AIS
- Fiskernes Forsikring G/S

Administrerende direktør i:
- J.H.K. Hanstholm ApS
- Karhak ApS

Peter Gammelvind:
Bestyrelsesformand i:

- Sparekassen for Nørre Nebel og omegn
- Ojesing Invest AIS
- Sønder Omme Tømmerhandel Holding AIS
- Hans Helle Sønder Omme Tømmerhandel AIS

Bestyrelsesmedlem i:
- Fiskernes Forsikring GIS
- iV. Steltensens Bygningsartikler AIS
- kivendell ApS
- Pant lnvest Ill AIS
- Polwind ApS
- Ejerlejlighed nr. 14 K/ 5

Administrerende direktør i:
- Rivendell ApS
- Pant Invest Ill AIS
- Poiwind ApS
- Samejet Ilogevej 211/5
- Samejet Adelgade IIIIS

Svend Erik Andersen:
Bestyrelsesformand i:

- Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS
Bestyrelsesmedlem i:

Fiskernes Forsikring 0/5
Seacrest ApS

Administrerende direktør i:
- Sea ApS
- Seacrest ApS
- FN 462 Jeanne ApS
- ieanne Strandhy ApS

Alfred Fisker Hansen:
Bestyrelsesmedlem i:

- ‘Thyborøn llavns FiskeriforeningA/S
- Thyborøns Kvoteselskab A/S
- Fiskernes Forsikring GIS
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PaVe Heinrich:
Bestyrelsesmedlem i:

Als 1-laller Aps
Sønderborg Fiskeriselskab Aps
Fiskernes Forsikring 015

Administrerende direktør i:
- Als Fisk Aps
- Als Haller Aps
- Sønderborg Fiskeriselskah Aps

Peter Jensen:
l3estvrelsesmedlem i:

- Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A.
- Hirtshals Fiskerne ApS
- Fiskernes Forsikring G’S
- Hirtshals Fiskeriforening

Efterfolgende begivenheder

Der er ikke indtruffet hændelser eller regnskabsårets udløb og frem til i dag. som rykker p-â vurderingen afairsraprten.

Resultatdisponering for 2018

t.kr
Årets resultat 21.707
Overført resultat 159.218

Til disposition 137.511

som af bestyrelsen foreslås disponerei således:

Overført ifl opskrivningshenlæggelse, tilknyttet virksomhed -

Overført fra opskrivningshenlæggelser, ejendom
Overfon resultat 137.511

137511
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Ledelsespåtegning

Hestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapponen ror regnskabsåret I. januar - 31. december 2018
for Fiskernes Forsikring, gensidigt selskab.

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

Det er vores opftittelse. at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I .januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg. den 22, marn

Direktion

Sejer C ristensen

Byrd

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

.

%fre ‘isker Hansen Palle lIeinrich

Peter Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Fiskernes Forsikring GIS
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 regnskabspraksis. Årsregnskahet
udarbejdes efter lov om flnansiel virksomhed.

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

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

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 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 afårsregnskabet”. Vi er uaffiængige 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udibri forbudte ikke-revisionsydelser som omhandler i artikels, stk. I. i forordning
(EU) nr. 537/2014.

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

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige 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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Ldelsens 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 fojlinformation. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen al’ årsregnskahet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets eNne til at lbnsætte driften, at oplyse om
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag al’ regnskabsprineippet om
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driflen eller ikke har andet realistisk alterna
tiv end at gøre dette,

Revisors ansvar for revisionen afårsregnskabet
Vores mål er at opnå hol grad af sikkerhed for, om årsregnskubet som helhed er uden væsentlig lbjlinformation, uanset øm
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Fløj 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. Fejlinfbrmation
kan opstå som følge af besvigelser eller li,jl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de en
keltvis eller samlet har indilydelse på de økonomiske beslutninger. som regnskahshrugeme træffer på grundlag afårsregnskabet.

Som led i en revision, der udibres 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:

Identifleerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fèjlinformation i årsregnskahet. uanset øm denne skyldes besvigelser eller
fèjl. udformer og udforer revisiønshandlinger 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 fejhinfomation forårsaget afbesvi
gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser.
dokumentfalsk, bevidste udeladelser. vildiedning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Ntåling og hensættelser til forikringskontrakter Forholdet er behandlet således i revisionen

Hensættelser til forsikringskontrakter udgør 147.680 t.kr.
pt. 31. december 2018(145.860 t.kr. 31. december 2017).
Vi har vurderet, at målingen af hensættelser til forsihings
kontrakter er et centralt forhold ved revisionen, idet opgørel
sen al’ hensættelser til forsikringskontrakter er kompleks og
målingen er 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 indvirlaing på
målingen af hensættelser til forsikringskontrekter.

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
erstatningshensættelseme.
Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på indgåede

Vurdering og test sf design, implementering samt operationel
efl’ektivitei for noglekontroller i de statistiske- og aktuantæs
sige modeller, herunder processer for dataindsamling,
analyse og fastlæggelse al’ antagelser
Uafhængig aktuarmæssig vurdering af de anvendte data.
metoder, modeller samt antagelser i forhold til almindeligt
acceplerede aktuannæssige standarder, den historiske
udvikling og tendenser
Uafhængig aktuarmæssig genberegning aferstatningshen
sættelser til forsikringskontrakter på udvalgt branche ved

forsibingskontrakter og disses forfaldstidspunkter, herun
der især for porteføljer med længerevarende afvikling
Bedste skøn over opgørelse afrisikomargen.

anvendelse afbestandsdata
Udfordring af ændringer til anvendte aniagelser og modeller

Ledelsen har nærmere beskrevet principper ng forudsætninger
for opgørelse al’ hensættelser til forsikrinaskontrakter i
anvendt regnskabspraksis.

i forhøld til sidste år og udviklingen i branchestandarder og
praksis.
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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 at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskahspraksis, som er anvendt af ledelsen. er passende. samt om de regnskahsmæssige 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 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 vii 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore. 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 bla. det planlagte omfhng 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 oply
ser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og. hvor dette er
relevant, tilhørende sikkerhedsfbranstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige
ved revisionen af årsregnskahet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold
i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller ovrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne
tilfhlde, 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 ledelsesheretningen.

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 årsregnskahet 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 del udførte arbejde er det vores opfaltelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformauon i
I edel sesheretningen.

København, den 22/03/2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 3556

Anders Olda..yjelstr
statsautorisq(j/ revis r
MNE’nr. 10777
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Resultatopgorelse for 2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

Forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter:

bruuopræmieindtægter 3 26.903 13.798
Afgivne præmieindtægter 4 -11.685 -2.574
Ændring i præmiehensættelser 42 3.787
Ændring i genlbrsikringsandel afpræmiehensættelser 4 -24 -1.708

Præmieindtægter f.e.r., ialt 15.237 13.303

Forsikringsteknisk rente f.e.r -12 235

Erstatningsudgifter:
Udhetalte erstatninger -27.256 -23.607
Modtaget gcnforsikringsdækning 4 5.871 2.400
Ændring i erstatningshensættelser -5.000 2.779
Ændring i risikomargen 2.897 313
Ændring i genforsikringsandel aferstatningshensættelser 4 3.07! 833

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -20.417 -17.282

Forsikringsmæssige driftsomkostninger:
Erhvervelsesomkostninger. provisioner -641 -809
Administrationsomkostninger 6 -13.153 -10.148
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskah 4 2.705 750

Forsikringsmæssige drirtsomkostninger r.e.r., i alt -11.089 -10.207

Forsikringsteknisk resultat -16.28! -13.951
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Resultatopgorelse for 2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

Investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv. 7 6.367 6.371
Kursreguleringer 8 -11.235 22.872
Renteudgifter -22 -140
Administrationsomkostninger i Ibrhindelse med investeringsvirksomhed -245 -278

Investeringsaffiast, i alt -5.136 28.825

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 5 126 803

Investeringsaffiast efter forsikringsteknisk 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

Totalindkomstapgorelse:
Årets resultat -21.707 24.465
Merværdi i forhold til indre værdi ved kob afdaftervirksomhed - -

Anden totalindkomst - 53

Årets totalindkomst -21.707 24.518
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Balance pT. 31.12.2018

2018 2017
Nete tkr. t.kr.

Immatedelle anlægsaktiver 12 2.853 2.619

Immaterielle aktiver, i alt 2.853 2.619

Driftsmidler 14 390 394
Domicilejendom 13 12.903 13.028

Materielle aktiver, i alt 13.293 13.422

Kapitalandele 61.933 76.452
Obligationer 218.419 232.669

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 280.352 309.121

Investeringsaktiver, i alt 280.352 309.121

Genfbrsikringsandele afpræmiehensættelser 454 575
Genforsikringsandele aferstatningshensættelser 5.332 1.672

Genfonikringsandele af hensættelser til fenikringskontrakter, i alt 5.786 2.247

Tilgodehavender hos forsikringstagere 691 962
Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder . 50
Andre tilgodehavender 25 135

Tilgodehavende i forbindelse med direkte forsikringskantrakter, i alt 716 1.147

Tilgodchavender, i alt 6.501 3.394

Aktuelle skatteaktiver 378 768
Udskudle skatteaktiver IS 239
Likvide beholdninger 7.009 832

Andre aktiver, i alt 7.387 1.839

Tilgodehavende renter 1.123 1.311
Andre periodeafgrænsningsposter 755 1.003

Pcriodeafgrænsningsposter, i alt 1.877 2.415

Aktiver, i alt 312.261 332.810
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Balance pr. 31.12.2018

2018 2017
Note t.kr. t.kr.

Opskrivningshenlæggelse. ejendom 9360 9.360
Henlæggelse til katastrofefond 10000 10.000
Overfart resultat 137.511 159.218

Egenkapital, i alt 156.871 178.578

Præmiehensæitelser 905 1.073
Erslatningshensattelser 38.860 34.234
Ilensættelser for løbende ydelser 97.376 97.117
Risikomargen pä skadesforsikringskontrakter 10.540 13.436

Hensællelser til fonikHngs- og investedngskontrakter, i alt 137.680 145.860

Pensioner og lignende lbrpligtelser 427 541

Hensatte forpligtelser, i alt 327 531

Gæld til forsikringstagere 225 281
Gæld i forbindelse med 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

Polsomhedsoplysninger 16
Pant- og sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser 17
Risikooplvsninger IH
Femårsoversigt 2
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Egenkapitalopgorelse for 2018
Opskrivnings henlæggelse

Overfon lienlæggelser 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 lotalindkomst

Egenkapital 31.12.2018 137.511 9.360 10.000 156.871

Selskabets kapitaigrundlag udgor Ihigende:

Egenkapitaljf ovenfbr 156.871
Immaterielle anlægsaktiver -2.853

Kapitalgrundlag 154.018
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

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

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

Anvendt regnskahspraksis er herudover uændret i forhold til seneste regnskabsår.

Selskabet er med regnskahsvirkning fra I. januar 2018 fusioneret med datterselskahet Dansk Faflojsforsikring AIS.
Selskabet er thsioneret ved brug afsammenlægningsmetoden. hvor Fiskernes Forsikring GIS er det fortsættende selskab.

Principper for indregning
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge at’en tidligere begivenhed er saxdsynligt. 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.

Regnskabsmæssige skon
Opgorelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med skøn over, hvordan
fremtidige begivenheder påvirker disse. De udovede skøn er baseret på forudsætninger, som 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 Ibrskellen mellem:

- erstatningshensættelserne i balancen ved årets begyndelse, reguleret for diskonteringsefiëkter. og

- summen af de i regnskabsåret udhetalte erstatninger, der vedrører skader indtruflèt i tidligere regnskabsår.
og den del af erstatningshensættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere regnskabsår.

Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmicindtægter
Præmieindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er opgjort på grundlag af indgåede hemandingslister for det en
kelte regnskabsår. Den opgiorte præmieindtægt er herefter reguleret for hensættelser til imødegåelse af tab på præmierestancer.

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

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 (forsikringsteknisk rente) til resultat af
forsikringsvirksomhed. Rentealkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rente
sats anvendes den lobetidsafliængige suls som anvendes til diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser.

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

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Entamingsudgifter
Erstainingsudgi fler indeholder årets betalte erslatninger og renteydelser reguleret for hevægelseme i erstatningshensættelseme
svarende til kendte og Forventede erstatningsudgifler vedrørende regnskabsåret.

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

I erstatningsudgifteme indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger henfores på
baggrund af et skønnet ressourcefbrhrug beregnet på medarhciderressourcer.

Den del aferstatningsudgifieme, der kan henføres til diskontering, overføres til den fbrsikringstekniske 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 afforsikrinesbestanden.
opføres under erhvervelsesnmkostninger. Samtlige erhvenelsesomkostninger udgiftsfbres ‘ed forsikringemes tegning. I de
forsihingsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejendommens drifisresultat samt afskrivninger

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

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

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

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

Renteudgifter
Renteudgifier omfhtter renteomkostninger til kreditorer samt tillæg og renter vedrørende restskat.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver
Handelsomkostninger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgiftsfores under denne post i resultatopgørelsen.

Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver omfatter herudover gehrer og andre omkostninger. som er direkte forbundet med
forvaltningen afinvesteringsaktiveme.

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

Ved opgoreken af kosiprisen indregnes alle omkostninger, der kan henføres til udviklingen af software. og som sandsynligvis
vil frembringe økonomiske fordele for selskabet. Alle øvrige omkostninger udgiftsfores løbende.

Software afskrives lineært over den fonentede levetid på 5 til lår. Afskrivningsperioden regnes fra ibrugtagelse. AF- og
nedskrivningen indregnes under administrationsomkostninger.

Driftsmidler
Driftsmidler omlhttende automobiler. inventar og edb-anlæg måles til kostpris med fradrag afakkumulerede
af- og nedskrivninger. Kostpdsen omfatter anskatTelsesprisen. omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og
omkostninger til klargoring afaktivet 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 lbretages lineære afskrivninger baseret på folgende brugstider for aktiverne:

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

Do mici lej en dom
Domicilejendommen værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag af Finanstilsynets retningslinjer om
alkastmeoden. hvilket betyder. at ejendommen værdiansæties på grundlag af ejendommens forventede ordinære
driftshudget og et af ledelsen Ihstsat alkastkmv.

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

Opskrivning afejendommenes værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser 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
Rorsnoterede obligationer. kapitalandele måles til den på balancetidspunklel senest noterede borskurs for alle
handler. Udirukne obligationer måles til dagsværdi.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen.
optages Ibqligtelsen 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 beholdninger måles til nominel værdi.
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Period eafg rænsn i n gsposte r
Periodeafgrænsningsposter omfatter tilgodehavende renter samt udgifter. der er afholdt for halancetidspunktet.
men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

P ræm leh ensæftelse r
Præmiehensættelseme opgøres som summen af de beløb, som efter bedste skøn må forventes at skulle betales
i anledning at’ forsikringsbegivenheder. som må forventes at finde sted efter balancedagen. og som er dækket af
de indgåede forsikringskontrakter.

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

E ntatn in gsh en sæftelse r
Erstatningshensættelseme opgøres som summen at’de beløb, som selskabet eller bedste skøn må forventes af skulle betale i
anledning at’ forsikringshegivenheder, som har fondet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i
anledning af sådanne begivenheder.

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

vurdering,
3. et erfaringshaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder. der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og
4. et erfaringsbaseret skøn over forsikringshegivenheder, som er indtruflit inden balancedagen. men som er uanmeldte på

tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.

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

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

Hensættelser for lobende ydelser
Omfatter den kapitaliserede værdi af de erstatninger, som udbetales i form at’ løbende ydelser. Hensættelseme er opgjort med
den variable rentestmktur som løbende fastsættes af Finanstilsynet. Der er anvendt rentekurven offentliggjort af EIOPA’s
risikofrie rentekurve ekskl. volatilitets-tillæg. med korrektion for forventninger til inflation og løntalsudvikling.

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

Pen sions forpligtelse
Pensionsforpligtelsen opgøres som den tilbagediskonterede værdi af selskabets fremtidige pensionsudhetalinger til en fretrådt
direktør.

2. Femårsoversigt
Femårsoversigten fremgår af ledelsesberetningen side 2
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3. Præmicindtægter

Opkrævet præmie. Danmark

Præmicindtægter
Erstatningsudgi fler

Ændring i risikomargen
Porsikringsmæssige driftsomkostninger
Resuliat afgenforsikring

________________________________________________________

Forsikringsteknisk rente
ForsikHngsteknisk resultat

________________________________________________________

2018
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens al’ antal helårsheskæftiget
Antal lbrsikringer. soforsikring
Erstatningsfrekvens. soforsikring

2017
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftigct
Antal forsikringer. sotbrsikring
Erstatningsfrckvens. soforsikring

Selskabets aktiviteter består af direkte tegning af arhejdsskadeforsikringer og ulykkestbrsikringer for per
soner beskæftiget ved dansk erhvensfisked samt forsikring af fiskefartojer. lystfanojer og erhvervsfartojer.

4. Resultat afgenfonikring
Alivne forsikringspræmier
Ændring genlbrsikringsandel afpræmiehensættelser
Modiagen genforsikringsdækning
Ændring i genforsikringsandel aferstatningshensættelser
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

_____________ ______________

-62 -299

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

_____________ ______________

Noter

Arbcjdsskadc tTlykkesfor- Sofonik

forsikring sikring ring i ali

t. krt. ht. I. kr. t. kr.

5.955 1.241 19.749 26.945

5.955 1.241 19.749 26.945
-11.902 110 -20.164 -32.256

2.95$ 74 -135 2.897
-3.185 -607 -10.002 -13.793

-
- -62 -62

-6.174 818 -10.914 -16.269
- - -I? -12

-6.174 818 -10.926 -16.281

51 10 248 309
233 -II 83 103

0.12 0.02 - -

. - 2.357 2.357
-

- 0.11 0.11

53 13 153 219
167 4 63 85

0.16 0.07 0.13
- 2.387 2.387

-
- 0.09 0.09

2018
t.kr.

-I 1.685
-24

5.871
3.071
2.705

2017
t.kr.

-2.574
-1.708
2.400

833
750

12
534

-420

-235
1.231
-193

126 803
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Noter
2018 2017
t.kr. 1kr.

6. Administntionsomkostninger
Lonningeroghonorarm.v. 8.167 4.900
Pensionsbidrag 625 776
Andre udgifter til social sikring 243 43

Personaleomkostninger i alt 9.035 5.719

Andre administrationsomkostninger 6.977 6.968
Afskrivninger, ejendomme 124 82
Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 220 ISO
Afskrivninger pÛ edh-software 622 579
Lonsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 1.351 736
Overført skadesbehandlingsomkostninger til erstatninger -5.179 -1.086

13.153 10.148

Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til:
Bestyrelsen 975 926
Direktionen 2.946 1.986

3.921 2.912

Det gennemsnitligt antal beskæftigede udgor 10 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 Gammelvind (indtrådt 22.april 2017) 173 122
Svend-Erik Andersen 87 86
Alfred Fisker Hansen 87 86
Polle Heinrich 87 86
Peter Jensen 87 64
Carl Jesper Hermansen (udtrådt 22april 2017) 22
Ulrik Krølle Hansen (udlrådt 22april 2017) 22

Direktion:
Sejer Christensen. direktør 1.485 1.442
Per Wistisen 1.461 544
Selskabet har ikke yderligere væsentlige risikotagere.

Direktion og bestyrelsen har alene fast Ion.
Til tidligere direktor er hensat pensionsforpligtelse.

l-Ionomr til generalforsamlingsvalgte revisorer:
Deloitte:
Honorar for lovpligtig revision 294 308
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 28 43
1-lonorar for skatierådgivning 60 8
Andre ydelser 290 517

672 876
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Noter

IIononr for ikke-revisionsydelser leveret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspaflnerselskab til koncernen udgør 378 1kr.,
og består af review af skattemæssige opgørelser. aktuarmæssig rådgivning samt anden og generel regnskabs- og
skatterådgivn ing.

2018 2017
t.kr. t.kr.

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

6.367 6.371

8. Kursrcgulcringer
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 (urealiseret) 329 -2.638
Valuiakursreguleringer (realiseret) -602 -13

-11.235 22.872

som Ibrdeles 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 forbindelse med fusionsforhandlinger 305 878

305 878

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

315 10.019

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

427 353

Der er betalt 29 t.kr. i aconto selskabsskat i regnskabsåret.
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Noter
2018 2017
t.kr. t.kr.

Effektiv skat
22% af resultat Ihr skat -4.682 3.256
Bundfradrag - -220
Fremforsel af underskud fra tidligere år - -2.825
Ændret indregning, udskudt skat -239 -41
øvrige reguleringer. investeHngsaktiver m.m. - 183

-4.921 353

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

Anskaffelsessum 31.12.2018 6.521 5.651

Af- og nedskrivninger 01.01.2018 -3.032 -2.453
Årets af- og nedskrivninger -636 -579

Af- og nedskrivninger 31.12.2018 -3.668 -3.032

Bogftwt værdi 31.12.2018 2.853 2.619

13. Domicilejendom
Ejendommene Platanvej 12, Frederiksberg og 1-lavnegade IS. Nørresundby
Anskaflèlsessum 31.12.2018 2.935 2.935

Opskrivninger0l.0I.2018 11.115 11.062
Årets op-/nedskrivning - 53

Opskrivninger netto 3 1.12.2018 11.115 11.115

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

Afskrivninger 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 3 1.12.2018 12.904 13.028

De anvendte atkastprocenter ved værdiansættelse af 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
Anskallelsessum 01.01.2018 1.594 1.349
Årets tilgang 201 245

Anskaffelsessum 31.12.2018 1.795 1.594

Albkrivninger 01.01.2018 -1200 -1.050
Årets aläkrivninger -206 -ISO

Afskrivninger 31.12.2018 -1.306 -1.200

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018 390 394

15. Udskudt skat
Udskudt vedrører Ihlgende poster:
Materielle anlægsakliver 0 -120
Investeringsaktiver 0 111.2

0 -239

Påvirkning af
egen kapitalen

16 Felsomhedsoplysninger, Investeringsaktiver t.kr.

Rentestigning på 0.7-1.0 pct. Point 3.147
Rentelhld på 0.7-1.0 pct. point -3.147
Aktiekurslhid på 12 pct. -7.432
Ejendommens prisfald på 6 pct. -1.037
Valutarisiko (VAR 99) 348
Tab på modparter på 8 pct. -2.504

17. Pant- sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser
Til sikkerhed Ibr de lbrsikringsmæssige hensættelser 148.987 t. Is. er der registreret obligationer med en regnskabsmæssig
værdi på 175.785 t. 1cr. samt genlbrsikringsandele af erstatnings- og præmiehensættelser med 3.731 t. 1cr.
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Noter

18. Risikooplysninger
Finansielle risici
Investeringer i værdipapirer Ibretages 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 opfolgning og overvågning afrisikomål og a&asl afinvesteringeme.

Forretningsmæssige risici
Selskabets acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte
arbejdsskade- og ulykkes- og skibsforsikringer indenfbr dansk erhvervsflskeri samt lystfartojer og erhvensfhnojer.

Der foretages lobende vurderinger af risici ved storre enkeitstående begivenheder (katastrofer). og der er til imodegåelse af
disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen. som skal dække sådanne storre enkeltstående
begivenheder indenfor arbejdsskader, og der er derfor ikke sknnnet behov for yderligere reassurancedæhing end den der er tegnel
for skibsforsikringen.

Usikkerheder ved indregning og måling
Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdiftistsat, da der primært er tale om danske realkreditobligationer. Med hensyn til
hensæitelseme hviler disse på et konkret skon i hver enkelt sag. Da der er tale om en langhalet forretning, er det ikke muligt at
angive et nærmere heloh for usikkerheden. Usikkerheden minimeres ved løbende overvågning af hver enkelt sag, samt at
aflohsresultatet følges noje.


