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Femårsoversigt
2012* 2013* 2014 2015 2016
t.kr. tkr. t.kr. t.kr. Ur.

Resultatposter

Bmttopræmieindtægter 17.748 17.773 13.223 12.375 11.500
Farsibingsteknisk rente -2.378 475 -1.6)7 45 -578

Bruttoerstatningsudgifter for skader indtruffet
i regnskabs5rct -26.245 -21.387 -19.883 -12.513 -8.098
Bruttoerstatningsudgifter (inkl, afløb) -10.850 -6.409 4.226 -13.728 -2.388
Forsibingsmæssige driftsomkostninger -7.111 -9.003 -5.263 4884 -5.624
Resultat afafgiven forretning -526 -531 -583 -624 -594

Forsikringsteknisk resultat -3.117 2.257 1.480 -6.861 2.272

Investeringsaficast efter
forsikringstcknisk rente 4.982 8.077 372 11.212 3.280
Årets resultat 1.588 6.920 1.538 3.382 4.112

Aflobsresultat 15.395 14.978 15.657 -1.215 5.710

Balanceposter

Forsihingsmæssigehensættelser 206.298 173.890 167.964 165.071 146.815
Egenkapital 138.689 145.657 147.243 149.895 154.060
Mctiverj alt 346.722 324.260 317.129 317.201 302.541

Nagletal

Erstamingsprocent 61,1 36,1 32,0 110,9 20,8
Omkostningsprocent 40,) 50,9 40,2 39,5 48,9
Combinedratio 104,2 90,0 76,6 155,4 74,8
Operatingratio 120,3 87,6 87,2 154,9 78,8
Relativt aflobsresultat 7,2 7,3 9,0 -0,7 3,5
Egenkapitalforrentning (procent) 1,2 4,9 1,1 2,3 3,3
Solvensnogletal (ikke revideret) 3,5 4,2

Det har ikke vwrct praktisk muligt at foretage tilpasning uf sarnmentigningstalfor hoved- og siogletalfor 2012-2014
ifemdrsoversigren til den ændrede regnskabsprahis

‘Nogletallct solvensdæÅdng er undtagetfra &avet om rn’Ùion. Fra 1.jonuar 2016 beregnes nogkiallel solvens
dækning udfraforholdet imellem kapitalgrundlag og solvenskapUulhrai’ ikt. Sohens IF Der erpå denne baggnind

ikke muligt ar beregne sohensdækningenfor tidligere år.
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Ledelsesberetning

Danske Fiskeres Forsikring, der i dag tilbyder både arbejdsskade, ulykkes- og skibsforsibinger, er et gen
sidigt selskab, der ejes og fortsat vil være 100% ejet af fiskerne. På denne måde kan selskabet yde den
bedste service over for forsibingstageme.

Selvom der enkelte steder kan spores en spæd fremgang i den globale afmatning i erhvervslivet, påvirkes
markedet stadig af den internationale finanskrise. Finansmarkedeme havde der svært i det meste af året
2016, men rettede sig dog noget i sidste kvartal. Til trods herfor kom Danske Fiskeres Forsikring ud af
2016 med et pænt resultat Ledelsen finder fortsat, at medlemmerne klart skal have del i dette overskud,
hvorfor det blev vedtaget, at holde gwndpræmien for 2017 på samme niveau som i 2016. selvom den ge
nerelle indeksregulering for arbejdsshde fra 2016 til 2017 er på 4,18%, hvoraf londelen er 1,8%.

Den I. januar 2016 trådte den længe ventede nye bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringssel
skaber mv. i kraft. De essentielle ændringer, såsom skærpet risikostyringsfunktiQn, complianceftmktion,
aktuarftinktion samt intern auditflinktion, vedrorer alene gruppe I selskaber, hvor Danske Fiskeres Forsik
ring er el gruppe 2 selskab.

En ny bekendtgørelse om ddftsplaner, planer for genoprettelse, forsikringsplaner og individuelt solvens
behov for forsikringsselskaber trådte tillige i kraft den I - januar 2016.

Folketinget vedtog en ny revisionslov den 19. maj 2016. Loven trådte som hovedregel i kraft den 17. juni
2016 men visse bestemmelser dog først den 1. januar 2017 eller ved første ordinære generalforsamling i
2017. Efter lovens §31, stk 1, skal alle forsikringsselskaber nu etablere et revisionsudvalg. Af væsentlige
øvrige ændringer i den nye revisionslov kan bla, nævnes specifikke regler om valg af revisionsfinna,
tvungen rolation af revisionsfirma, uaftiængighedsregler, revisionspåtegning, udvidet revisionsprotokol
samt en whistleblower ordning.

Endelig kom der en ny bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsibingssselskaber,
der træder i kraft den 1. januar 2017.

økonomisk udvikling

Årets resultat udviser et overskud $ 5,1 mio. Ic. for skat, hvor overskuddet sidste år var på 4,2 mio. b.
Resultatet er bedre end det budgetterede for 2016, der kalkulerede med et overskud på 1,5 mio. b. Samlet
vurderes resultatet som værende særdeles tilfredsstillende, når der henses til finansbisen herunder den la
ve rente.

Det forsibingsielmiske resultat udviser et overskud på 2,3 mio. b. mod et underskud på 6,9 mio. b. året
for, hvilket primært skyldes et fald i erstatningsudgifter for egen regning.
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Ledelsesberetning

Erstatningsudgifteme for skader indtruffet i regnskabsAret andrager 8,1 mio. kr. mod 12,5 mio. b. foregå
ende år, mens afløbet af skader indtruffet i tidligere år blev en gevinst på 5,7 mio. b. mod et tab på 1,2
mio, b. foregående &.

Erstatningshensættelseme på endnu ikke afgjorte skader (tillagt risikomargen) udgør i alt 47,2 mio, b. pr.
31. december 2016 mod 51,6 mio. b. foregående år. Erstatningshensæitelseme indeholder den nødvendig
styrkelse til imLldegåelse af genoptagelser og usikkerheden ved opgørelse af sagshensætcelserne.

Præmieindtægten udgør 11,5 mio. 1cr. mod 12,4 mio. b. i 2015. Faldet skyldes primært et fald i antallet af
fartojsforsilainger som følge at oplægning eller salg.

Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsibingstelmisk rente viser et overskud på 3,3
mio. b. mod et overskud på 11,2 mio. 1cr. i 2015. Udviklingen kan primært henføres til et dårligere aktie
aficast i 2016.

I overensstemmelse med de nye krav i solvensbekendtgerelsen har Danske flskeres Forsibings ledelse
opgjort selskabets solvens kapitalbav, der for 2016 andrager 36,3 mio. b. mod 42,5 mio. b. i 2015. Sol
vensbehovet ligger indenfor de grænser, selskabet har til op’ldelse heraf. Ved opgørelsen har Danske Fi
skeres Forsikring taget hensyn til de forhold, der er beskrevet i vejledning om tilstrækkelig basiskapital og
individuelt solvensbehov.

Risikostyring

Finansielle risici
Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspoli
tik, som indeholder retningslinjer for sammensætning af selskabets investeringer for at begrænse den tota
le risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og oven’ågning af ii

sikomål og aflcast af investeringeme.

Forretningsmæssige risici
Selskabets ncceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsibingsmæssige risici, som er begrænset til
alene at omfatte arbejdsshde- og ulykkes- og sklbsforsibinger indenfor dansk erhvervsfiskeri.

Der foretages løbende vurdednger af risici ved større enkeltstående begivenheder (kalastrofer), og der er
til imedegåelse af disse risici foretaget henlæggelser til en særlig katastrofefond under egenkapitalen, som
skal dække sådanne større enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov for yderligere
reassurancedækning end den der er tegnet for skibsforsikringen.
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Ledelsesberetning

Usikkerheder ved indregning og mMing

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

oner. 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 mini

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

Fremtiden
Selskabet er ved at lægge sidste hånd på de nye lbrsikringsbetingelser for fartøjer, som bygger på Nordisk

Soforsikringsplan. Det vil herefter være muligt at tilbyde vore medlemmer en individuel fartojslbrsikring

efter de nye forsikringsbetingelser.

Da Danske Fiskeres Forsikring selv tegner både arheidsskade-. ulykkes- samt skibslbrsikring. har ore

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

med en mægler eller et reassurunceselskab. Overskuddet kan udbetales direkte til medlemmerne i lbnn af

lavere præmie eller bonus. Med det nye produkt er det fortsat Danske Fiskeres Forsikrings målsætning. at

så meget som muligt afhovedtbrsikringsforretningen, skal tegnes i medlemmernes eget selskab.

I 2016 har selskabet arbejdet videre med implementeringen af et nyt IT system, som blev sat i værk i

2015. og systemet er her i begyndelsen af 2017 nu ved at være fuldt implementeret. Det nye system sam-

kører de to tidligere IT systemer, der var en følge af fusionen med De Sydlige Farvande, og som nu vil

være med til at give den ønskede synergieffekt.

Inden 3. juli 2017 skal bestyrelsen indsende en redegørelse til Finanstilsynet der indeholder bestyrelsens

stillingtagen til teknologi og nye fbrretningsmodeller. Den teknologiske udvikling spiller allerede nu en

vigtig rolle for ibrsikringsselskabeme og påvirker denned Deres nuværende lbrretningsmodel og konkur

rences i tuat ion.

Der arbejdes fortsat med at Pa etableret et samarbejde med andre flskerejede gensidige forsikringsselska

ber, idet vi er overbevist ørn, at dette initiativ skal være med til at styrke fiskernes egne tbrsikringsselska—

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

Danske Fiskeres Forsikring holder løbende øje med, om der er mulighed for at kunne tilbyde vore med

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

favorabel en præmie som mulig.
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Ledelsesberetning

På nuværende tidspunkt følges budgettet, og selskabets bestyrelse og direktion forventer et positivt netto-
resultat for 2017. Kursændringeme på de finansielle aktiver har siden regnskabsåreis udløb og frem til i
dag ikke givet anledning til bemærkninger.

Efterfølgende begivenheder

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

Resultatdisponcring for 2016
tkr

Årets resultat 4.112
Overfart resultat 130.535

Til disposition 134.647

som af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overført fra opskriwiingshenlæggelser, ejendom -53
Overfart resultat 134.700

134.647
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Ledelsespåtegning

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

31. december2016 for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab,

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et reivisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan
sielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I. januar - 31.
december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse eti retvisende redegørelse far udviklingen i selska
bets aktiviteter og okonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto
ror, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 13. marts 2017

Direktion

Sejer Christensen

Bestyrelse

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

Alfred Fisker Hansen Ulrik Kølle Hansen Carl Jesper Hermansen

Palle Heinrich
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt forbund

Konldusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Fiskeres Forsikring GS for regnskabsåret I. januar — 31. de
cember 2016, der omfatter resultatopgorelse, totalindkomstopgorelse, balance, egenkapimlopgorelse og
noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et rervisende billede af selskabers aktiver, passiver og finan
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar
— 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af sel
skabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (ESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg
net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen at et årsregnskab, der &ver et retvisende billede i overenssiem
melse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif
ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
pâ grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar For revisionen at Arsrcgnskabet

Vores mål er at opnå hej grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu
sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse mcd internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæl
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå
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som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugcme træffer
på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere Ja-av, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnsbbet, uanset om denne
skyldes besvigelser 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 af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku
mentfalslç bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu
sion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vii vores revisi
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnshbet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et reivisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i in
tern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opf,ldt relevante etiske Ja-av vedrørende
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at på
virke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi

den 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 flnansiel 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 flnansiel virksomhed. Vi har ik

ke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nogletallet solvensdækning

Ledelsen er ansvarlig for nogletallet solvensdækning. der fremgår afhoved- og nogletalsoversigten afnote

20 i årsregnskabet.

Som anfort i hoved- og nogletalsoversigten er nogletallet solvensdækning undtaget fra kravet om revision.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter derfor ikke nogletallet solvensdækning, og vi udtrykker in

gen form for konklusion med sikkerhed om dette nogletal.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at overveje, om nogletallet solvens

dækning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på an

den måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

skal vi rappoflere herom. Vi har intet at rapportere i den Ihrhindelse.

København. den 13, marts2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 9635 56

Stinus Tschentscher Andersen
statsautoriseret revisor
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Resultatopgørelse
2016 2015

Note t, kr. t. kr.
Forsikringsvirksomhed

Præmåeindtægter

Brutlopræmieindtægwr 2 11.500 12.375
Afgivne præmleindtægter 3 -638 -669

Præmleindtægter for egen regning 10.862 11.706

Forsikringsteknisk rente 4 -578 45

Udbetalte erstatninger -24.112 -19.600
Modtagen genrorsikringsdækning 3 0 0
Ændring i erstatningshensættelser 5 20.138 5.238
Ændring i risikomargen IS 1.586 634

Entatnlngsudgifter for egen regning -2.388 -13.728

Erhvervelsesomkostninger, provisioner -70 35
Administrationsomkos(ninger 6 -5.598 -4.874
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 3 44 45

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -5.624 -4.884

Forsikringsteknisk resultat 2.272 -6.861

Renteindtægter og udbytte mv. 7 6.940 7.576
Kursrcgulcringer 8 -3,357 4.483
Administrationsomkostninger ved investcringsvirksomhed -178 -224

Invesleringsaflwst 3.405 11.835

Forrentning iS forsikringsmæssige hensættelser -125 -623

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 3,280 11.212

Andre omkosLninger 9 -437 -146

Resultnt for skat 5.115 4.205

Skat 10 -1.003 -823

Årets Resultat 4.112 3.382

Totalindkomstopgorelse

Årets resultat 4.112 3.382
Opskrivning afdomicilejendom 0 2.100
Anden totalindkomst 53 47

Årets totalindkomst 4.165 5.529

Resultaidisponeringen fremgâr af ledelsesberetningen.



Danske Fiskeres Forsikring, gensidiBt selskab 12

Balance pr. 31.12.2016

Note t. kr. t. b.

Immaterielle aktiver 11 2.937 1.267

Driftsmidler 13 262 383
Domicilejendom 12 11.900 11.900

Materielle aktiver i alt 12.162 12.283

KapitalDndele 14 60.782 53.473
Obligationer 14 222.756 244.699

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 283.538 298.172

Investeringsaktiver i alt 283.538 298.172

Tilgodehavender hos forsikringstagere 420 9
Tilgodehavender hos forsikdngsvirksomheder 103 0
Andre tilgodehavender 96 260

Tilgodehavender i alt 619 269

Aktuelle skatteaktiver 522 0
Udskudt skat (skaLteaktiv) 17 0 824
Likvide beholdninger 360 1.607

Andre aktiver i alt 882 2.431

Tilgodehavende renter 1,382 1.718
Andre periodeargrænsningsposter 1.021 1.061

Periodeafgrænsningspos(er i alt 2.403 2.779

Aktiver i alt 302.541 3L7.201
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Balance pr. 31.12.2016

2016 2015
Note tkr. t.kr

Opskrivningshenlæggelse, ejendom 9.360 9360
Henlæggelse til katastrofefond 10.000 10.000
Overført resultat 134.700 130.535

Egenkapital i alt 154.060 149.895

Erstacningshensættelser 33.839 36.654
Hensættelser ror løbende ydelser IS 99.639 113.494
Risikomargen pä skadesforsikringskontrakter 16 13.337 14.923

Hensættelser til forsikringskontrakler i alt 146.815 165.071

Udskudte skatteforpliglelser 17 55 0

Hensutte forpligtelser i nlt 55 0

Gæld til forsikringstagere 0 0
Selskabsskat 0 198
Anden gæld 1.611 2.037

Gæld i alt 1.611 2,235

Passiver i alt 302.541 317.201

Sikkerhedsstillelser 14
Folsomhedsoplysninger IB
øvrige noter 19-20
Lcdelseshverv 21
Evenlualforpligtelser Ingen
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Egen kapitatopgorelse

14

Opskrivnings
henlæggelser

ejendom
t. kr.

7.260

154.060
-2.937

151.123

0v er rart
resul(nt

I. kr.

henlæggelse
til kntnstrofc

(ond I alt
I. kr. t. kr

10.000 147.243
-2.877

10.000 144.366
3.382

2.147

149.895

4.112

7.260

2.100

9.360

Egenlapital pr. 1.1.2015 129.983
Ændring pr. 1.12015 ændret regnsLabspraksis -2.877

Korrigeret egenkapital pr. I .1 .2015 127. 106
Årets resultat 3.382
Anden totalindkomst

__________

47

Egenkapltal pr. 31.12.2015 130.535

Arets resultat
Anden totalindkomsi

Egenkapital pr. 31.12.2016 134.700

SeLskabets beregnede basiskaphal og kapkalkrav udgør følgende beløb:

Egenkapitul jr. ovenror
Immuterielle anlægsaktiver

Busiskapital

10.000

4.112
53 53

9.360 10.000 154.060
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Noter

1. Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er atlagt i overensstemmelse med l.ov om linansiel virksomhed med tilhørende bekendtgø
relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Bekendtgorelse om finansielle rapporter ror forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er ændret
med virkning fra I. januar 2016 og tilpasset de europæiske solvensregler, Solvency II, med samme ikraft

trædelse.

Ændringen ar regnskabsbekendtgorelsen betyder således at der er sket ændring i målingen af de erstat

ningsmæssige hensættelser, således de i overensstemmelse med Solvency II opgøres til bedste skøn og
særligt indregnes en risikomargen til dækning af risikoen for afvigelser mellem bedste skøn og endelig af
vikling afhensænelserne. 1-terudover er der foretaget en ændring i den rentekurve, som skal anvendes ved
diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser. Der skal fremover anvendes en EIOPA rentekurve
fastlagt i Solvency II, hvorunder selskabet anvender rentekurve uden volatilitet.

Praksisændringeme er anført nedenfor og den regnskabsmæssige effekt heraf nærmere beskrevet.

Der er ikke udover de anførte områder sket ændringer i anvendt regnskabspraksis hvorfor &srapporten i
øvrigt er aflagt eller samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Erstat ningshensættelser

Erstatningshensættelser opgores nu i henhold til Solvency II til bedste skøn, hvor de hidtil har været op

gjort til et tilstrækkeligt belob. Selskabet har derfor gennemført en række tilpasninger i opgørelsen afer

stalningshensættelseme, så disse nu afspejler selskabets bedste skøn på nutidsværdien af de fremtidige be

tali ngsstromme.

Risikomargen

Som noget nyt skal de forsikringsmæssige hensættelser fremover tillægges en risikomargen. Denne risiko

margen skal udgøre det beløb, som selskabet må forventes at skulle betale en anden forsikringsvirksom

hed for, at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle selskabets bestand af forsik

ringer afviger fra de beløb, der er opført under hensættelserne.
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Diskontering

Ersiatningshensættelser og genforsikringstilgodehavender diskonieres nu med EIOPA’s offentliggjorle ri

sikofrie rentekurve ekskl. volatilitetsjustering i stedet Vor den af Finanstilsynet tidligere ofrentliggjone

rentekurve.

Slat

De ovennævnte ændringer har medfart en tilhørende korrektion af de skattemæssige forpligtelser.

øvrige ændringer

De ændrede diskonteringsbestemmelser har samtidig medført en ændring i præsentationen afforsikrings

teknisk rente, diskonteringstab på hensættelser samt årets ændring i diskonteringsrente.

Ud over ændringen i regnskabspraksis er der gennemført ændringer i præsentationen afresultatopgorelse

og passiver, idet der er indfon en ny regnskabspost for risikomargen og forskydning heri.

Sammenligningstallene i resultatopgorelse og balance samt hoved- og nogletal i årsrapporlen er tilpasset

den ændrede regnskabspraksis.

Del har ikke været praktisk muligt at foretage tilpasning af sammenligningstal for hoved- og nogletal ror

2012-2014 i femårsoversigten til den ændrede regnskabspraksis.

Konsekvens af ændring i anvendt regnskabspraksis

Det har alene været muligt at opgore den belobsmæssige effekt af ændringen i regnskabsprnksis for po-

stene i resultatopgorelsen i 2015 og kan specificeres således for resultatopgorelse og balance:

2015

Hidtidig regn- Regulering Ændret regn

sknbspraksis som folge nr skabsprahis

ændring

Bruuopræmier 12.375 0 12.375

Afgivne præmieindtægter -669 0 -669

Forsikringsteknisk rente 129 -84 45

Udbetalte erstatninger -19.600 0 -19.600

Modtagen genforsikringsdækning 0 0 0

Ændring i erstatningshensættelser 5.688 -450 5.238

Ændring i risikomargen 0 634 634

Erhvervelsesomkostninger, provisioner -55 0 -55

Administrdti onsomkosin inger -4.874 0 -4.874

Provisioner og gevinstandele fra genforsikrings- 45 0 45

selskab

Forsikringsteknisk resultat -6.961 100 -6.861
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Konsekvens af ændring i anvendt regnskabspraksis 2015

Hidtidig regn- Regulering Ændret regn

skabsprnksis som fulge af skabspraksis

ændring

Renteindtægter og udbytter m.v. 7.576 0 7.576

Kursreguleringer 5.004 -52) 4.483

Administmtionsomkostninger. ved investerings

virksomhed -224 0 -224

Forretning af forsikringsmæssige hensættelser -1.249 626 -623

Andre omkostninger -146 0 -146

Resultat for skal 4.000 205 3205

Skat -778 -45 -823

Årets Resultat 3.222 160 3,382

Balancen

Anlægsaktiver 13.550 0 (3.550

Invesieringsaktiver 298.172 0 298.172

Tilgodehavender 269 0 269

Andre aktiver 1.664 767 2,4] I

Periadea fgrænsni ngsposter 2.779 0 2.779

Aktiver i alt 316.434 767 317.201

Egenkapital 152.612 -2.7(7 149.895

Hensatte forpligtelser 161.587 3.484 165.071

Gæld 2.235 0 2.235

Passiver i alt 316.433 767 3)7.201

Principper for indregning

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil lilfalde selska

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige akonamiske fordele vil fragå selskabet, og forpligiclsens værdi kan måles pålideligt.

Rcgnskabsmæssige skon

Der er anvendt regnskabsmæssige skan ved opgorcisen afværdien af visse aktiver og forpligtelser, herun

der specielt erstatningshensættelserne.
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Resultat af forsikringsvirksomhed
Fræmicindtægten for arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring er oport på grundlag af indgåede

bemandingslister for det enkelte regnskabsår. Den opgiorte præmieindtægt er herefter reguleret for hen

sætielser til imødegåelse ar tab på præmierestancer.

Præmicindtægten vedrørende skibsforsikring omfatter årets opkrævede præmier med fradrag aNe til gen-

forsikring afgivne præmier reguleret ror hensættelser til imødegåelse aftab på præmierestancer.

Præmieindtægien er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode, som alle ud

løber på balancetidspunktet.

Forsikringsteknisk rente

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

rente) til resultat af forsikringsvirksomhed. Renteafkastet beregnes på grundlag af årets gennemsnitlige

forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes den lobetidsaffiængige sats som anvendes til

diskontering af de forsikringsmæssige hensættelser.

Den del af årets ændring af erstatningshensættelserne, der kan henføres til diskantering af hensætielser,

fradrages i det beregnede rentealkast.

Erstatningsudgifter indeholder årets betalte erstatninger og renteydelser reguleret for bevægelserne i er

statningshensætielserne svarende til kendte og brventede erstatningsudgi fler vedrørende regnskabsåret.

Endvidere indgår forskellen (aflobsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger

vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelseme ved regnskabsåreis begyndelse,

samt ændring i anvendt risikomargen.

I erstatningsudgifterne indregnes direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte om

kostninger henfores på baggrund af et skønnet ressourceforbmg beregnet på medarbejderressourcer.

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

rente, mens den del, der kan henfores til ændret diskonteringsrente, overfores til kursreguleringer.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

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

lbrsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesumkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger ud

gifisfores ved forsikringemes tegning. I de forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår domicilejen

dommens drifisresultat samt afskrivninger.

Administmtionsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henfores til regnskabsåret.
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lnvesteringsaflcast efter forsikringsteknisk rente
Renter mv. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter og udbytte.

Ku rsregulerin gcr

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

trækning afobligationer indgår under kursreguleringer.

Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af ubligatiuner opgores som forskellen mellem salgssummen

og den bogfonc værdi primo regnskabsåret eller anskafli!lsessummen. säfrcmt de afhændede obligationer

er erhverveL i regnskabsåret.

Udgifter i tilknytning til investeringsnktiver

lIandelsomkosininger ved anskaffelse og salg af investeringsaktiver udgifisfores under denne post i resul

iatopgorelsen.

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

direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiveme.

Skat

Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat ror skat, korrigeret for ikke skatteplig

tige indtægter og omkostninger.

Aktuel skat er beregnet pâ basis afacontoskatteordningen.

Udskudt skat er hensat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte

mæssige værdier af aktiver og passiver. Negative lbrskelle og skattemæssige underskud (skatteaktiver)

medtages i opgørelsen af udskudt skaL hvis det er overvejende sandsynligt. ut disse kan udnyttes i fremti

den og kun med den værdi, hvortil de forventes udnyttet.

Balancen

lmmnterielle aktiver

Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede al’- og nedskrivninger eller til genindvindings

værdien såfremt denne er lavere.

Ved opgørelsen af kostprisen indregnes alle omkostninger, der kan henføres til udviklingen al’ sofiware,

og som sandsynligvis vil frembringe okonomiske fordele for selskabet. Alle øvrige omkostninger udgifis

fores lobende.

Software afskrives lineært over den forventede levetid på 7 år. Afskrivningsperioden regnes fra ibrugta

gelse. Af- og nedskrivningen indregnes under administrationsomkostninger.
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Domicilejendom værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dagsværdien opgøres på grundlag afFinanstilsynets retnings

linjer om aftastmetoden, hvilket betyder, at ejendommen værdiansættes på grundlag afejendommens for

ventede ordinære driftsbudget og et af ledelsen fastsat a[kastkrav.

Der foretages afskrivning af ejendommen over dennes skønnede brugstid, som er fastsat til 50 r, Der fo
retages ikke afskrivning på grund. Ved fastlæggelse af afskrivningsgrundlag er indregnet restværdi ved

udgangen afbrugstiden.

Opskrivning af ejendommens værdi indgår direkte i posten opskrivningshenlæggelser under egenkapita

len. med mindre opskrivninger modsvarer tidligere nedskrivninger. som er roretaget over resultalopgorel

sen. Nedskrivninger. som ikke modsvarer tidligere opskrivninger. føres via resultaiopgorelscn.

Andre finansielle investeringsaktiver
Borsnoterede obligationer værdiaiisættes til den på balancetidspunktet senest noterede borskurs for alle

handler. Udtrukne obligationer værdiansættes dog til pan.

Finunsielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdaioen ligger efter balance-

dagen, optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien afafregningspHsen.

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

grundlag aren individuel vurdering aftilgodehavendeme.

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

seret på fat gende vurdering afaktivemes forventede brugstider:

Inventar og edb mv. 5 år

Periodeafgrænsningsposter omfatter udgifter. der er alboldt ror balancetidspunktet. men som vedrorer
efterrolgende regnskabsår.

Erstntningshensættelser opgores som summen afde belob, som selskabet efter bedste skøn må forventes

ofskulte betale i anledning af rorsikringsbegivenheder, 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 erstatningsbelob og omkostninger efter:

I. en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivcnheder, der omfatter alle anmeldte forsik

ringsbegivenheder,
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2. et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været gen

stand for sag-for-sag vurdering,

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

sag-for-sag vurdering, og

4. et erfaringsbaseret skar, over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men

som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.

Erstatningshensætlelseme er diskonteret ved anvendelse af EIOPA’s risikofrie rentekurve ekskl. volatili

tetstillæg.

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

direkte og indirekte omkostninger i Forbindelse med afviklingen arerstatningsforpligtelserne.

Hensæftelser for løbende ydelser omfatter den kapitaliscrede værdi al de erstatninger, som udbetales i
form af løbende ydelser. Hensættelserne er opgjort med den variable rentestrukiur som lobende lhstsættes

afrinanstilsynet. I 2016 er anvendt reniekurven offentliggjort af EIOPA’s risikolHe rentekurve ekskl. vo

latilitets-tillæg, med korrektion ror forventninger til inflation og lontalsudvikling.

Risikomnrgen på skadesforsikringskonlrnkter

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

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

for, at de Faktiske udgifter i forbindelse med afvikling afde forsikringsmæssige hensættelser aR’igc fra

bedste skøn.



Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab

Noter

2. Præmicindtægter

Opkrævet præmie, Danmark

Præmieindtægter
Ersta(n ingsudgi fter
Ændring i risikomargen
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Resultat afgenforsikring

Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk resultat

2016
Antal skader
Erstatninger gennenisnitligt
Erstatningsrrekvens uf antal helirsbeskæfliget
Antal forsikringer. soforsikring
Erstatningsfrekvens, soForsikring

2015
Antal skader
Erstatninger gennemsnitligt
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget
Antal forsikringer, soforsikring
Erstatningsfrekvens, soforsikring

Selskabets aktiviteter består afdirekte tegning af arbejdsskadeforsikringer og
soner beskæftiget ved dansk erlivervsflskeri samt forsikring uf flskefanojer.

-638 •669
0 0

44 45
-594 -624

Arbejdsskade Ulykkesror- Surorsik
forsikring sikring ring I alt

I kr. t. kr. t. kr. I kr

6.222 1.131 4.147 11.500

6.222 1.131 4.147 11.500
-2.255 -36 -1.683 -3.974
1.746 -127 -33 1.586

-3.593 -653 -1.422 -5.668
-

- -594 -594
2.120 3(5 4(5 2.850
-581 I 2 -578

1.539 316 417 2.272

46 12 76 134
169 10 25 175

0.14 0,06 - 0,1 I
- - 349 349
-

- 0,2(8 0,218

46 20 74 140
385 51 33 152

0,12 0,08 - 0,09
373

0,198 0,198
373

ulykkesforsikringer for per-

3. Resultat af genforsikring
Aljivne forsikringspræmier
Modtagen gen lbrsikringsdækning
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab

2016
t.kr.

2015
1kr.
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Noter

2016 2015
Ur. t.kr.

4. Forsikringsteknisk rente
Renteaftast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser over-
ron fra investeringsvirksomhed 125 623
Ændring i ersiatningshensættelse som folge afdiskoniering -703 -578

-578 45

5. Ændring i erstatningshensættelser
Ændring i ersiatningshensættelser 2814 -3.610
Ændring i hensættelser for løbende ydelser 13.855 9.558
Ændring i hensænelse vedr, ændring afdiskonteringssats overført til
kursregulering 2.766 -1.288
Ændring af hensættelser som følge afdiskontering overfart til for
sikringsteknisk rente 703 578

20.138 5.238

6. Administrationsomkostninger

Lønninger og honorar m.v. 3.768 3.785
Pensionsbidmg 586 570
Andre udgilier til social sikring 37 38

Personaleomkostninger i alt 4.391 4.393

Andre administrationsomkostninger 3458 2.636
Afskrivninger, ejendom 53 48
Afskrivninger på inventar og edb-anlæg 121 128
Afskrivninger på edb-software 352 0
Lonsumsafgift og bidrag til Finanstilsynet 539 505
Overfart skndesbehandlingsomkosininger til erstatninger -3.316 -2834

5.598 4.874

Afadministrationsomkostningerne udgor det samlede vederlag til:
Bestyrelsen 619 614
Direktionen 1.406 1.380

2.025 1.988

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab har 12016 gennemsnitligt beskæftiget 4,9 personer

(2015: 5,! personer).
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Noter

Der er udbetalt følgende honorarer til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i 2016

Bestyrelse:
Allan Buch, formand 192 (kr. (2015: 191 t.kr.)
Jan Nicolai Hansen, næstrormand 97 t.kr. (2015:96 t.kr.)
Carl Jesper Hermansen 66 t.kr. (2015: 65 (kr.)
Palle Heinrich 66 t.kr. (2015:65 t.kr.)
Ulrik Kolle Hansen 66 t.kr. (2015:65 t.kr.)
Svend-Erik Andersen 66 1kr. (2015: 65 1kr.)

Direktion:
Sejer Christensen, direktor 1.406 t. kr. (2015: 1.380 t. kr.)

Selskabets direklion og bestyrelsen har alene fast Ion.
2016 2015
tkr. t.kr.

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer:

Deloitte:

Honorar for lovpligtig revision 274 246

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 31 25

Honorar for skaterådgivning 8 6

Andre ydelser 767 396

1.080 673

7. Renteindtægter og udbytte mv.
Renter, bank- og girobeholdninger 0 0

Renter, obligationsbeholdning 5.533 6.437

Udbytte aktiebeholdning 1,430 1.145

øvrige renter -23 -6

6.940 7.576
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2016 2015
t.kr. t.kr.

8. Kursrcguleringer
Obligationer (urcaliseret) 2.713 -3.216

Obligationer (realiseret) -458 -1.721

Aktier (urealiserel) -2.567 7.636

Aktier (realiseret) 212 110

Valutakursreguleringer (urealiserel) -491 227

Valutakursreguleringer (realiseret) 0 159

Effekt ændring erstatningshensættelse vedr, ændret diskonteringssats -2766 1.288

-3.357 4.483

som fordeles således:

Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -308 -1.452

Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver -283 4.647

Ændring vedr. diskontedngssats -2.766 1.288

-3.357 4.483

9. Andre omkostninger
Omkostninger i forbindelse mcd fusionsforhandlinger 437 146

437 146

10. Skat
Aktuel sclskabsskat 907 751

Reguleringvedrorende2ol5 -16 0

Ændring al’ udskudt skat 112 27

1.003 823

Der er betalt selskabsskat med 3311. kr. i regnskabsåret.

Effektiv skat

22% afresultat forskat 1.126 940

Bundfradrag -220 -235

,Endret indregning, udskudt skat 112 72

Øvrige reguleringer, investeringsaktiver m.m. - IS 46

1,003 823
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2016 2015
t.kr. t.kr.

11. Immaterielle aktiver (sofbvare)

Anskaffelsessum 01.01.2016 (.267 0
Årets tilgang 2.022 1.267
Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum 31.12.2016 3.289 1.267

Af- og nedskrivninger0l.0I.2016 -o 0

Årets ar og nedskrivninger -352 0
Afskrivninger vedr. ûrets afgang -o 0

Af- og nedskrivninger 31.12.2016 -352 0

Bogfort værdi 31.12.2016 2.937 1.267

12. Domicilejendom
Ejendommen Platanvej 12, Frederiksberg:

Anskaffelsessum 31.12.2016 1.574 1.574

Opskrivninger 01.01.2016 10.778 8.630
Årets op-/nedskrivning 53 2.148

Opskrivninger netto 31.12.2015 10.831 10.778

Afskrivninger 01.01.2016 -452 -404

Årets afskrivninger -53 -48

Arskrivninger 31.12.2016 -SOS -452

Omvurderet værdi 01.01.2016 11.900 9.800
Årets op-/nedskrivning 53 2.148
Årets afskrivning -53 -46

Omvurderet værdi 31.12.2015 11.900 11.900

Anvendt aflwstprocent 4,8 4,8

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

2016 2015
tks t.kr.

13. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2016 641 996

Årets tilgang 0 126
Årets afgang 0 -481

Anskaffelsessum 31.12.2016 641 641

Ar- og nedskrivninger 01.01.2016 -258 -611
Arets og nedskrivninger -121 -128
Arskrivninger vedr. ârcts afgang 0 481

Af- og ncdskrivningcr 31.12.2016 -379 -258

Bogfort værdi 31.12.2016 262 383

14. Investeringsaktiver

Registrerede obligationer, markedsværdi (bogfort værdi) 165.013 171.951
Frie obligationer, markedsværdi (bogrort værdi) 57.743 72.748

Obligationer i alt, markcdsværdi (bugfurt værdi) 222.756 244.699

Registrerede kapitalandele. markedsværdi (boglbi værdi) 0 8.619

Frie kapitalandele, markedsværdi (bogfon værdi) 60.782 44.854

Aktier i alt, markedsværdi (hogfort værdi) 60.782 53.473

De registrerede obligationer mi kapitalandele i alti. kr. 165.013 er reserveret til sikkerhed lbrde forsik
ringsmæssige hensættelser.

15. Hensættelser for lobende ydelser (rentehensættelser)

Diskonteringen af hensæltelseme er foretaget på baggrund al’ l’olgende forudsætninger:

Anvendt rente 0,08% 0,37%
Forudsat inflation 2,50% 2,50%

Aftiklingstiden er fastsat individuelt.
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Noter

2016 2015
1kr. 1kr.

16. Risikomargen på skadesforsikringskontrakter
Henlagt pt. 1.1. 14.923 15.557

Årets regulering afrisikomargen -1.586 -634

13.337 14.923

17. Udskudt skat
Udskudt vedrorer følgende poster

Materielle anlægsakliver 55 -57

Investeringsuktiver 0 0

Fremfon underskud i forbindelse med praksisændring 0 -767

55 -824

Påvirk
ning af
egen lui
pitalcn
tkr.

18. Folsomhedsoplysninger, Investeringsaktiver
Rentestigning på 0,7-1,0 pct. Point -7.555

Rentefald på 0,7-1,0 pct. point 7.555

Aktiekursfald på 12 pct. -7.294

Ejendommens prisfald på 8 pct. -952

Valutarisiko (VAR 99) -873

Tab på modparter pà 8 pct. -4.307
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19. Risikooplysninger
Finansielle risici

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

som indeholder retningslinjer lbr sammensætning arsekkabets investeringer ror al begrænse den tolale risiko i

Ibrhold til selskabets flnansielle sbrke. Der foreniges lobende oplblgning og overvågning ar risikomål og af

kast afinvesteringeme.

Forrelningsmæssige risici

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

ne at omfatte arbejdsskade- og ulykkes- og skibsforsikringer indenfor dansk erhvervsfiskeri.

Der foretages løbende vurderinger af risici ved større enkeltstående begivenheder (katastrofer). og der er til

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

dække sådanne større enkeltstående begivenheder, og der er derfor ikke skønnet behov ror yderligere reassu

rancedækning end den der er tegnet for skibsforsikringen.

Usikkerheder ved indregning og måling

Selskabets investeringsaktiver er sikkert værdifastsaL du der primært er tale om danske realkreditobligationer.

Med hensyn til hensæltelseme hviler disse på et konkret skon 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 lø

bende overvågning af hver enkelt sag. samt al aflobsresultatet folges nøje.
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20. Femårsoversigt
2012* 2013* 2014* 2015 2016
t.kr. 1kr. t.kr. t.kr. tkr.

Resul Iatposter

Bruttopræmicindtægter 17.748 17.773 13.223 12.375 11.500

Forsikringsteknisk rente -2.378 475 -1.617 45 578

I3ruttoerstalningsudgifter For skader indirufibt
i regnskabsåret -26245 -21.387 -19.883 -12.513 -8,098

Bruttoerstatningsudgifier (inkl. alloh) -l 0.630 -6.409 -4.226 -13.728 -2.388

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -7.111 -9.003 -5.263 -4.884 -5.624

Resultat afofgiven forretning -526 -531 -583 -624 -594

Fonikringsteknisk resultat -3.117 2.257 1.480 -6.861 2.272

Investeringsarkast efter
forsikringsteknisk rente 4.982 8.077 372 11.212 3.280

Årets resultat 1.588 6.920 1.538 3.382 4.112

Aflobsresullat 15.395 14.978 15.657 -1.215 5.710

Balaneeposter

Forsikringsmæssige hensættelser 206.298 173.890 167.964 165.071 146.815

Egenkapitni 138.689 145.657 147.243 149.895 154,060

Aktiver i alt 346.722 324.260 317.129 317.201 302.541

Nogleta I

Erstatningsprocent 61,1 36.1 32.0 110.9 20,8

Omkostningsprocent 40,1 50.9 40,2 39,5 48,9

Combined ratio 104,2 90,0 76,6 155,4 74,8

Operating ratio 120,3 87,6 87,2 154,9 78,8

Relativt aflobsresultat 7,2 7,3 9,0 -0,7 3,5

Egenkapitalfouentning (procent) 1.2 4,9 1,1 2,3 3,3

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

0ei har ikhe været praktisk muligt ar foretage tilpasning af xammenhgningx:aI jor hoved- og nugletal far 2012-20/4 i

fenvårsoversigten ni den cr7drede regnskabsprah13

‘Nugiera!ki soh’ensdwhning er undtaget fra kraher om revision Fra / januar 2016 beregnes nag/cM/et suivensdæktilug

udfra forholdet (mellen, kupka/grztndlag og soivenskapita/krav firt Soh’ens Ii Det er på denne baggrund ikke muligt ar

beregne solvensdækningenfor ridhgere ar

21. Lcdclseshverv
Selskabets bestyrelse har på tidspunktet for ârsrapportcns godkendelse oplyst Folgende om de ledelseshven’,

som medlemmerne beklæder i andre erhvervsvirksomheder.
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Noter

Bestyrelse Ledelseshven’ i andre erhvervsvirksomheder

Allan Buch, formand Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri AIS (medlem af bestyrelsen)

Middelfart Service AIS (formand)

Middelfart Sparekasse (formand)

Middellhn Spildevand AIS (lbrmand)

Middellhn Spildes and I lolding AIS (lbrmand)

Jan Nicolai I lansen, næstformand Danske Fiskeres Forarbcjdningsindustri AIS (medlem af bestyrelsen)

FF Hanstholm AIS (medlem afbestyrelsen)

FF Skagen AIS (medlem af bestyrelsen)

l-Ianstholm Fiskeriforening (formand)

Handels Kompagniet Fiskerne AIS (medlem af bestyrelsen)

H.F. Industrifiskehandel 4s (medlem afbestyrelsen)

H.F Transport og Fiskehandel AIS (medlem afbestyrelsen)

Puljefiskeren ApS (formand)

Hanstholm Udviklingsselskab AIS (formand)

i.l-l.K. Hanstholm ApS (direktør)

J.N.H. I lolding ApS (direktør)

Karbak ApS (direktør)

Pack and Sea AIS (medlem af bestyrelsen)

Svend-Erik Andersen Sea ApS (direktør)

Seacrest ApS (direktør og medlem af bestyrelsen)

Alfred Fisker Hansen Thyborøn Havns Fiskeriforening AIS (medlem arbestyrelsen)

Fiskeripuljen Thyborons Kvoteselskab AIS (medlem af bestyrelsen)

Ulrik Kolle Hansen Andelsfisk Bagenkop ApS (direktør)

Fiskeriselskabet Cecilie ApS (direktør)

Cecilie Fiskeri Holding AIS (direktør og medlem af bestyrelsen)

Aktieselskabet Lohals 1-lavn (medlem af bestyrelsen)

Carl Jesper Hermansen Skagen sumlecentral ApS (direktør)

Palle Heinrich Als Haller Aps (direktør og medlem afbestyrelsen)

Alsflsk ApS (direktør)

Sønderborg Fiskeriselskab ApS (direktør og medlem al’ bestyrelsen)


