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Årsrapport 2014

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Fiskeskipper Søren Jacobsen

Direktør Per Kristian Henriksen

Direktion

Per Wistisen

Revision

Deloitte, Statsautoriset Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 

Dirigent

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Ledelsespåtegning

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

december 2014 for Dansk Fartøjsforsikring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

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

stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2014.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 13. marts 2015

Direktion

Per Wistisen

administrerende direktør

Bestyrelse

Peter Gammelvind Peter Ole Holm Kaj Møller Jensen

formand næstformand

Peter Jensen Søren Jacobsen Per Kristian Henriksen

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Dansk Fartøjsforsikring A/S

Påtegning på årsregnskabet

København, den 13. marts 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Danielsen

statsautoriseret revisor

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Ledelsesberetning

Indledning
Dette års regnskab er baseret på selskabets aktiviteter, der har bestået i direkte tegning af forsikring af fiskefartøjer

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

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

skøn.

Økonomisk udvikling
Årets resultat for Dansk Fartøjsforsikring A/S udgør et underskud på 3.139 t.kr. Resultatet anses for utilfredsstillende.

Resultatet er primært påvirket af følgende forhold

         Antallet af havarier er steget fra 73 til 117

         4 totalforlis

         Høje administrationsomkostninger i forhold til nyt IT system

Erstatninger

Der har i året været anmeldt 117 havarier mod 73 året før. Årets havarier eksklusive afløb fra tidligere

år har medført samlede bruttoerstatningsudgifter på 7.867 t.kr. Bruttoskadeprocenten er, for skader indtruffet i året, 

steget fra 47,3% til 69,1%.

Præmier

Årets bruttopræmieindtægt udgør 11.382 t.kr. mod 11.287 t.kr. året før svarende til en stigning på 0,8%.

Driftsomkostninger

Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning er steget til 5.013 t.kr. mod 4.911 t.kr. året før.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Ledelsesberetning

Forsikringsteknisk resultat

Resultatet af forsikringsvirksomhed udgør et underskud på 4.234 t.kr. mod 2.607 t.kr året før.

Det forsikringstekniske resultat er påvirket af 4 totalforlis samt generelt høje administrationsom-

kostninger til implementering og tilpasning af nyt IT system.

Året 2014

Der ses fortsat en reduktion i den danske fiskeflåde, som en konsekvens af udviklingen i dansk

fiskeri. Udviklingen følges nøje og selskabets ledelse arbejder løbende på strategien for at sikre at 

selskabet tilbyder konkurrencedygtige og tilpassende produkter til den danske fiskeriflåde.

Selskabet har i løbet af året indtegnet forsikringer på fiske- og erhvervsfartøjer samt lystfartøjer

i et sådant omfang, at det i 2014 har kunnet imødegå den afgang, der ses i selskabets portefølje.

Selskabet har således for første gang siden 2009, hvor selskabet blev etableret som A/S, kunne 

konstatere en fremgang i præmieindtægten.

Året har været præget af implementering og konvertering til nyt IT system. Selskabets IT platform

er således opdateret til at kunne håndtere den fremtidige strategi med bl.a. at kunne tilbyde flere 

produkter og lette administrative rutiner og kommunikation. 

Selskabet har indgået aftaler med samarbejdspartnere om formidling af andre forsikringsprodukter ,

bl.a. arbejdsskade-, ulykkes-, og sundhedsforsikring. Dette samarbejde er forløbet tilfredsstillende.

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

mere udadvendt og opsøgende indsats fra selskabets agenter samt fra hovedkontoret.

Året slutter skademæssigt med 117 anmeldte skader, hvilket er en stigning fra 73 anmeldte skader i 

2013. 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Reassurancemæssigt skete der ingen ændring i vores proportionale reassuranceprogram, som fortsat 

er en 60% - 40%’s dækning i eget regi og med en excess-dækning på skader over 3 mio. kr. samt 

100% reassureret P&I-dækning. Af hensyn til risikospredning er der valgt 4 reassuranceselskaber til 

dækning af selskabets program.

Samarbejdet med de udenlandske reassurandører har fungeret meget tilfredsstillende.

Selskabet har i gennem året fulgt udviklingen i forbindelse med implementeringen af Solvens-II, og 

er således rustet når reglerne fuldt ud træder i kraft.

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

freelancebasis. Administrationen og driften i Nørresundby udføres af fire personer, og en

skadesbehandler er placeret i Esbjerg samt en freelance salgsagent i Varde. Selskabet har endvidere

freelance skadesbehandlere på henholdsvis Sjælland og Bornholm, og selskabet er således i

stand til hurtigt at kunne servicere ethvert område i Danmark.

Den samlede udlodning af ristorno og no-claime bonus til medlemmerne udgør i alt 344 t.kr. for 

året.

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

Femårsoversigt

Selskabet blev stiftet 1. januar 2009, og femårsoversigten indeholder informationer for de seneste fem regnskabsår.

2010 2011 2012 2013 2014

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

Bruttopræmieindtægter 14.491        13.137            12.115            11.287               11.563            

Bruttoerstatningsudgifter -6.700         -7.428             -8.103             -5.165               -8.013             

Forsikringsteknisk rente 10               10                   2                     5                        3                     

Bonus og præmierabatter -105            -99                  -58                  -58                    -78                  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -7.091         6.271              -5.238             -6.318               -6.146             

Resultat af genforsikring -2.321         -2.659             -1.623             -2.359               -1.453             

Forsikringsteknisk resultat -1.716         -3.309             -2.905             -2.607               -4.234             

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 2.787          1.425              2.587              701                    1.923              

Årets resultat 788             -1.432             -259                -1.352               -3.139             

Afløbsresultat brutto -94              918                 638                 177                    -146                

Afløbsresultat f.e.r. 53               632                 638                 187                    -192                

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 2.038          600                 2.952              2.555                 2.555              

Forsikringsaktiver i alt 867             89                   1.070              1.071                 933                 

Egenkapital i alt 41.337        39.905            39.646            38.094               34.955            

Aktiver i alt 47.506        44.161            45.904            43.707               40.691            

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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2010 2011 2012 2013 2014

Bruttoerstatningsprocent 1) 46,6            57,0                67,2                46,0                   69,8                

Omkostningsprocent brutto 2) 49,3            48,1                43,4                56,3                   53,5                

Nettoforsikringsprocent 3) 16,1            20,4                13,5                21,0                   12,6                

Combined ratio 4) 112,0          125,5              124,1              123,3                 135,9              

Operating ratio 5) 111,9          125,4              124,1              123,3                 137,5              

Relativt afløbsresultat brutto 6) -15,1           47,5                127,4              6,1                     -15,8               

Relativt afløbsresultat f.e.r. 7) 12,8            59,3                155,0              10,2                   -37,8               

Egenkapitalforrentning i procent 8) 1,9              -3,5                 -0,7                 -3,5                   -9,0                 

Solvensdækning (Basiskapital/solvenskrav) 9) 1,6              1,5                  1,5                  1,3                     1,2                  

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

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

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

4) Summen af erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenten.

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

i nævneren.

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

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

8) Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital.

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

minimumskrav (solvenskrav).

Risikostyring

Finansielle risici

Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt 

investeringspolitik, som indeholder retningslinjer for sammensætningen af selskabets investeringer 

for at begrænse den totale risiko i forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende 

opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne.

Forretningsmæssige risici

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

begrænset til alene at omfatte direkte tegning af forsikringer af fiskefartøjer og lystfartøjer mod tab, 

som dækkes af de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, herunder rederansvar for såvel 

ting- som personskade samt diverse interesser i forbindelse med fiskeriet efter bestyrelsen skøn.

På 100 % formidlingsbasis og mod provisionsindtægt tegner selskabet forsikringer via 

samarbejdspartnere til andre typer af erhvervsfartøjer samt arbejdsskadeforsikring, 

sundhedsforsikring og andre personskadeforsikringer til selskabets medlemmer.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Usikkerheder ved indregning og måling

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

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

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

Kapitalkrav og solvens

Ved udgangen af regnskabsåret udgjorde selskabets kapitalkrav 27.750 t.kr. svarende til minimumskapital-

kravet. Det individuelle var opgjort til 7.340 t.kr. mod 7.855 t.kr. i 2013. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny 

bekendtgørelse om opgørelse af solvens i kraft, og selskabet har valgt, at opgøre det individuelle

solvensbehov ved anvendelse af standardmodellen jf. bilag 1 i solvensbekendtgørelsen.

Basiskapitalen andrager 33.350 t.kr. og den tilstrækkelige basiskapital udgør 32.843 t.kr. og er opgjort som 

basiskapitalen fratrukket risikotillæg på 440 t.kr. og forventet underskud på 67 t.kr. Overdækningen  i

forhold til den tilstrækkelige basiskapital andragersåledes 5.043 t.kr..

Det individuelle solvensbehov er opgjort på baggrund af en kortlægning af risiciene på alle 

selskabernes forretningsområder. Beregningen af det individuelle solvensbehov er opgjort som 

stresstest af de enkelte risikoelementer.

Fremtiden

Ledelsen ser frem til at følge den igangsatte vækststrategi, således der i løbet af 2015 fortsat

fokuseres på det opsøgende salg af egne forsikringsbrancher, indtegning af andre forsikrings-

brancher på agenturbasis, hvor sidstnævnte forventes at kunne medføre en stigning i 

indtegningen af selskabets primære forsikringsprodukter i tilgift hertil, og som samtidig, for

sidstnævntes vedkommende, ikke har indflydelse på selskabets individuelle solvensbehov.

Ledelsen forventer derudover, i løbet af året, at indgå en samarbejdsaftale vedrørende formidling

af private forsikringer til selskabets medlemmer.

Ledelsen fortsætter med at følge udviklingen i Solvens-II forberedelserne således, at selskabet kan

løfte kravene når de træder i kraft.

Selskabet fortsætter i 2015 sit samarbejde med de udenlandske reassuranceselskaber.  

Ledelsen holder fremadrettet øje med hvorledes konkurrenterne reagerer i markedet. Det er 

selskabets vision, at være erhvervsfiskerenes foretrukne forsikringsselskab der udbyder 

forsikringsprodukter på konkurrencemæssige fordelagtige vilkår. Det er ligeledes en vision, at  

selskabet bevares som værende ejet af fiskerne, og derudover udvider sit forretningsområde 

indenfor andre dele af søforsikring.

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

ligesom selskabet også gerne samarbejder med forsikringsmæglere samt virksomheder der 

formidler salg af fartøjer.  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Ledelsesberetning

Oplysning om ledelseshverv

Selskabets direktion og bestyrelse har i året 2014 haft tilsvarende ledelsesposter i Dansk Fiskefartøjsforening

f.m.b.a.

Følgende bestyrelsesmedlemmer har i året 2014 haft ledelseshverv i andre erhvervsvirksomheder:

Peter Gammelvind:

Bestyrelsesformand i Sparekassen for Nørre Nebel og omegn

Bestyrelsesmedlem i J.V. Steffensens Bygningsartikler A/S og Rivendell ApS

Bestyrelsesmedlem i A. P. Maskinteknik A/S

Administrerende direktør i Polwind ApS

Peter Jensen:

Bestyrelsesmedlem i Hirtshals Fiskernes Handelsselskab A.M.B.A. og Hirtshals Fiskerne ApS

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Resultatdisponering

2014

kr.

Årets resultat (underskud) -3.138.687      

der af bestyrelsen foreslås disponeret således:

Overført overskud 01.01.2014 13.094.009     

Årets resultat (underskud) -3.138.687      

Udlodning udbytte -                  

Overført overskud 31.12.2014 9.955.322       

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Anvendt regnskabspraksis

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

om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra foregående år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

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

kan måles pålideligt.

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

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

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

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

der vedrører regnskabsåret.

Resultat af forsikringsvirksomhed
Præmieindtægter f.e.r.

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

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

Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode.

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

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

til resultat af forsikringsvirksomhed.

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

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

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

for obligationer med kort løbetid.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Anvendt regnskabspraksis

Erstatningsudgifter f.e.r.

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

erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter

vedrørende regnskabsåret.

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

vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifterne

indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger

henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug.

Bonus og præmierabatter f.e.r.

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

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.

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

administrere virksomhedens bestand af forsikrings- og investeringskontrakter, herunder den hertil svarende

andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler

og kontorhold, afgifter til offentlige myndigheder, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom samt af- og

nedskrivninger på domicilejendom, inventar, edb-anlæg og automobiler.

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

forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres

ved forsikringernes tegning.

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

vedrørende selskabets agenturer udgiftsføres under erhvervelsesomkostninger.

Resultat af investeringsvirksomhed
Renteindtægter og udbytter mv.

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

Kursreguleringer

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

investeringsaktiver.

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

den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet

i regnskabsåret.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Renteudgifter

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

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

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

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

Skat

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

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

direkte på egenkapitalen.

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

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

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

aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

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

eller som nettoskatteaktiver. Selskabsskatteprocenten vil i perioden 2014 - 2016 blive trinvis nedsat fra 25 %

til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser eller skatteaktiver. Med mindre en indregning

med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skattefor-

pligtelse eller skatteaktivet, indregnes skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Dansk Fartøjsforening f.m.b.a. Den aktuelle selskabsskat fordeles

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

vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

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

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

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en brugstid på 5 år. Afskrivninger påbegyndes først, når edbsoftwaren

er færdigudviklet og ibrugtaget.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Driftsmidler

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

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

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

er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider for aktiverne:

Automobiler 5 år 5 år

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

Domicilejendom

Domicilejendommen værdiansættes til omvurderet værdi svarende til dagsværdi på vurderingstidspunktet med

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

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

driftsbudget og et af ledelsen fastsat afkastkrav.

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

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

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

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

som ikke modsvarer tidligere opskrivninger, føres via resultatopgørelsen.

Obligationer samt kapitalandele og investeringsforeningsandele

Børsnoterede obligationer, kapitalandele og investeringsforeningsandele måles til den på balancetidspunktet

senest noterede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer måles til dagsværdi.

Finansielle instrumenter

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

optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien af afregningsprisen.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

baggrund af en individuel vurdering.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

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

men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

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

udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Præmiehensættelser

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

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

de indgåede forsikringskontrakter.

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

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

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

præmiehensættelsen ikke skønnes at være væsentlig.

Erstatningshensættelser

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

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

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

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

erstatningsudgifter som følge af utilstrækkeligt oplyste skader (IBNER-hensættelse).

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

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

diskonteringen anses for væsentlig.

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

færdiggørelse, eller på anden måde kan betragtes som sikkert.

Hensættelser til bonus- og præmierabatter

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

Pensionsforpligtelse

Pensionsforpligtelse opgøres som den tilbagediskonterede værdi af selskabets fremtidige pensionsudbetalinger

til fratrådt direktør.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Anvendt regnskabspraksis

Gæld i forbindelse med genforsikring

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

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

Gæld til forsikringstagere

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

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

Anden gæld

Anden gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Resultatopgørelse for 2014

2014 2013

Note kr. t.kr.

Forsikringsvirksomhed

Præmieindtægter:

Bruttopræmier 2, 3 11.562.834        11.287            

Afgivne forsikringspræmier 4 -5.767.500        -5.822             

Ændring i præmiehensættelser -181.131           -                  

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 70.800               -                  

Præmieindtægter f.e.r., i alt 5.685.003          5.465              

Forsikringsteknisk rente f.e.r 5 3.000                 5                     

Erstatningsudgifter:

Udbetalte erstatninger -8.235.681        -5.667             

Modtaget genforsikringsdækning 4 3.206.712          2.209              

Ændring i erstatningshensættelser 6 222.706             503                 

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 4, 6 -25.244             -153                

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt -4.831.507        -3.108             

Bonus og præmierabatter f.e.r. -77.677             -58                  

Forsikringsmæssige driftsomkostninger:

Erhvervelsesomkostninger 7 -1.491.274        -2.425             

Administrationsomkostninger 8 -4.654.785        -3.892             

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 4 1.133.388          1.407              

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt -5.012.671        -4.911             

Forsikringsteknisk resultat -4.233.852        -2.607             

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Resultatopgørelse for 2014

2014 2013

Note kr. t.kr.

Investeringsvirksomhed

Renteindtægter og udbytter mv. 9 985.301             1.332              

Kursreguleringer 10 987.848             -586                

Renteudgifter -                    -                  

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed -46.977             -40                  

Investeringsafkast i alt 1.926.172          706                 

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 5 -3.000               -5                    

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 1.923.172          701                 

Resultat før skat -2.310.680        -1.905             

Skat af årets resultat 11 -828.007           553                 

Årets resultat -3.138.687        -1.352             

Totalindkomstopgørelse:
Årets resultat -3.138.687        -1.352             

Anden totalindkomst -                    -                  

Årets totalindkomst -3.138.687        -1.352             

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Balance pr. 31.12.2014

2014 2013

Note kr. t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver 12 934.661             1.195              

Immaterielle aktiver, i alt 934.661             1.195              

Driftsmidler 13 -                    4                     

Domicilejendom 14 1.088.595          1.149              

Materielle aktiver, i alt 1.088.595          1.153              

Kapitalandele 15 3.717.680          4.885              

Investeringsforeningsandele 15 4.916.742          4.128              

Obligationer 15 27.043.806        28.932            

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt 35.678.228        37.945            

Investeringsaktiver, i alt 35.678.228        37.945            

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 70.800               -                  

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 6 862.291             1.071              

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt 933.091             1.071              

Tilgodehavender hos forsikringstagere 39.733               28                   

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt 39.733               28                   

Tilgodehavende i forbindelse med genforsikring -                    -                  

Andre tilgodehavender -                    12                   

Tilgodehavender, i alt 972.824             1.111              

Aktuelle skatteaktiver 77.153               41                   

Udskudte skatteaktiver 11 670.843             1.499              

Likvide beholdninger 1.039.734          459                 

Andre aktiver, i alt 1.787.730          1.999              

Tilgodehavende renter 16 174.297             280                 

Andre periodeafgrænsningsposter 16 54.749               24                   

Periodeafgrænsningsposter, i alt 229.046             303                 

Aktiver, i alt 40.691.084        43.707            

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Balance pr. 31.12.2014

2014 2013

Note kr. t.kr.

Aktiekapital 17, 18 25.000.000        25.000            

Overført overskud 18 9.955.322          13.094            

Foreslået udbytte 18 -                    -                  

Egenkapital, i alt 18 34.955.322        38.094            

Præmiehensættelser 286.635             105                 

Erstatningshensættelser 6 2.190.376          2.392              

Hensættelser til bonus og præmierabatter 77.677               58                   

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt 2.554.688          2.555              

Pensioner og lignende forpligtelser 19 758.435             879                 

Hensatte forpligtelser, i alt 758.435             879                 

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 20 311.684             308                 

Gæld i forbindelse med genforsikring 1.591.305          1.258              

Gæld til tilknyttede virksomheder 916                    1                     

Anden gæld 21 518.734             612                 

Gæld, i alt 2.422.639          2.179              

Passiver, i alt 40.691.084        43.707            

Pant- og sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser 22

Følsomhedsoplysninger, investeringsaktiver 23

Nærtstående parter 24

Aktionær- og koncernforhold 25

Risikooplysninger 26

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Egenkapitalopgørelse for 2014

Aktie- Overført Foreslået

kapital overskud udbytte I alt

kr. kr. kr. kr.

Egenkapital 01.01.2013 25.000.000     14.446.402     -                    39.446.402     

Årets resultat -                  -1.352.393      -                    -1.352.393      

Foreslået udbytte -                  -                  -                    -                  

Egenkapital 31.12.2013 25.000.000     13.094.009     -                    38.094.009     

Årets resultat -                  -3.138.687      -                    -3.138.687      

Vedtaget udbytte 2013 -                  -                  -                    -                  

Foreslået udbytte 2014 -                  -                  -                    -                  

Egenkapital 31.12.2014 25.000.000     9.955.322       -                    34.955.322     

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

2014 2013

kr. t.kr.

1. Femårsoversigt
Selskabets nøgletal fremgår af ledelsesberetningen side 6 - 7.

2. Brancheregnskab, søforsikring
Bruttopræmier, Danmark 11.381.704        11.287            

Bruttoerstatningsudgifter -8.012.975        -5.165             

Bonus og præmierabatter -77.677             -58                  

Bruttodriftsomkostninger -6.146.059        -6.318             

-2.855.007        -253                

Resultat af afgiven forretning -1.381.844        -2.359             

Forsikringsteknisk rente f.e.r. 3.000                 5                     

Forsikringsteknisk resultat -4.233.851        -2.607             

Anmeldte skader i alt 119 87

Heraf anmeldte skader vedrørende året 117 73

Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i året, kr. 67.239               56.546            

Erstatningsfrekvens 0,1 0,1

3. Bruttopræmier
Opkrævede bruttopræmier 11.829.291        11.585            

Præmieristorno -266.457           -298                

11.562.834        11.287            

4. Resultat af afgiven forretning
Afgivne forsikringspræmier -5.767.500        -5.822             

Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelserne 70.800               

Modtaget genforsikringsdækning 3.206.712          2.209              

Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser -25.244             -153                

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab 1.133.388          1.407              

-1.381.844        -2.359             

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

2014 2013

kr. t.kr.

5. Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 1.517.413          1.604              

Anvendt rentesats 0,18% 0,28%

Forsikringsteknisk rente f.e.r 3.000                 5                     

Erstatnings-

Erstatnings- hensættelser

hensættelser Genforsik- for egen

brutto ringens andel regning

kr. kr. kr.

6. Ændring i erstatningshensættelser
Erstatningshensættelser 01.01.2014 -2.391.879      1.071.498          -1.320.381      

Regulering vedrørende 2013 -21.203           -183.963           -205.166         

Erstatningshensættelser 31.12.2014 -2.190.376      862.291             -1.328.085      

Ændring 222.706          -25.244             197.462          

Der er i erstatningshensættelserne brutto modregnet

forventede provenuer fra tredjemand med 0 kr. (2013: 0 kr.)

2014 2013

kr. t.kr.

7. Erhvervelsesomkostninger
Gager, løn og honorarer 1.019.055          1.755              

Andre agenturomkostninger 173.313             337                 

Provisioner, direkte forsikringer 144.284             48                   

Husleje mv. 34.730               89                   

Lønsumsafgift 119.892             195                 

1.491.274          2.425              

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

2014 2013

kr. t.kr.

8. Administrationsomkostninger
Gager og honorarer mv. (inkl. ATP) 2.065.671          1.799              

Survey-omkostninger -390.250           -249                

Modtaget legat -50.000             -                  

Bestyrelsesmøder og generalforsamling 239.726             109                 

Andre administrationsomkostninger 2.197.684          1.771              

Husleje mv. 65.227               103                 

Lønsumsafgift og AER 201.493             186                 

Afskrivninger, jf. note 12, 13 og 14 325.234             181                 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver -                    -9                    

4.654.785          3.892              

Selskabet har i 2014 i alt beskæftiget 11 personer (2013: 13) svarende til et

gennemsnitligt antal helårsbeskæftigede på 5 personer (2013: 6,4).

Samlet vederlag til:

Bestyrelsen, formand, fast gage 145.000             145                 

Bestyrelsen, næstformand, fast gage 93.000               93                   

Bestyrelsen, øvrige medlemmer, 4 personer (2013: 4 personer), fast gage 160.000             173                 

Bestyrelse i alt 398.000             411                 

Direktionen,  1 person (2013: 1 person), fast gage 1.104.117          1.121              

1.502.117          1.533              

Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisor:

2014: Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (2013: Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer)

Lovpligtig revision 128.750             190                 

Andre erklæringsopgaver 13.638               24                   

Skatterådgivning -                    5                     

Øvrige ydelser -                    23                   

142.388             241                 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

2014 2013

kr. t.kr.

9. Renteindtægter og udbytter mv.
Renter, bank og girobeholdninger mv. 2.103                 3                     

Renter, værdipapirer 622.208             731                 

Renter, diverse 655                    1                     

Renter, præmierestancer 33.297               21                   

Udbytter, værdipapirer 327.038             577                 

985.301             1.332              

10. Kursreguleringer
Gevinst((tab) ved salg/udtræk af obligationer 180.940             -187                

Gevinst/(tab) ved salg af investeringsforeningsandele 23                      -158                

Kursregulering, børsnoterede obligationer 382.397             -163                

Kursregulering, investeringsforeningsandele 424.488             -79                  

987.848             -586                

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

Regulering af skat vedrørende tidligere år -                    -68                  

Ændring i udskudt skat 828.007             -485                

828.007             -553                

Effektiv skatteprocent % %

Aktuel skatteprocent 24,5 25

Ændring af skatteprocent på udskudt skat 0 8

Ikke indregnet andel af underskud til fremførsel -60,3 -                  

Permanente afvigelser vedrørende ej fradragsberettigede omkostninger 0 -4

-35,8 29

Årets udskudte skatteaktiver

Driftsmidler -103.987           -133                

Pensionsforpligtelse -166.856           -193                

Underskudsfremførsel -400.000           -1.173             

-670.843           -1.499             

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

2014

kr.

12. Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 01.01.2014 2.362.196       

Tilgang -                  

Anskaffelsessum 31.12.2014 2.362.196       

Afskrivninger 01.01.2014 -1.166.699      

Årets afskrivninger -260.836         

Afskrivninger 31.12.2014 -1.427.535      

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 934.661          

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 1.195.497       

13. Driftsmidler
Anskaffelsessum 01.01.2014 660.020          

Afgang -                  

Anskaffelsessum 31.12.2014 660.020          

Afskrivninger 01.01.2014 -656.100         

Årets afskrivninger -3.920             

Afskrivninger vedrørende afgang -                  

Afskrivninger 31.12.2014 -660.020         

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 -                  

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 3.920              

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter
2014

kr.

14. Domicilejendom
Anskaffelsessum 01.01.2014 1.360.750       

Tilgang -                  

Anskaffelsessum 31.12.2013 1.360.750       

Afskrivninger 01.01.2014 -211.677         

Årets afskrivninger -60.478           

Afskrivninger 31.12.2014 -272.155         

Omvurderet værdi 31.12.2014 1.088.595       

Omvurderet værdi 31.12.2013 1.149.073       

Anvendt afkastprocent 7,75%

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

2014 2013

kr. t.kr.

15. Værdipapirer og andre udlån
Samlede dagsværdier:

Obligationer 27.043.806        28.932            

Aktier 3.717.680          4.885              

Investeringsforeningsbeviser 4.916.742          4.128              

35.678.228        37.945            

16. Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende renter 174.297             280                 

Andre periodeafgrænsningsposter 54.749               24                   

229.046             303                 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter
2014 2013

kr. t.kr.

17. Aktiekapital
Aktiekapitalen består af 25.000.000 aktier a 1,00 kr.

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i aktiekapitalen siden selskabets stiftelse 1. januar 2009.

18. Egenkapital
Aktiekapital 25.000.000        25.000            

Overført overskud primo 13.094.009        14.446            

Overført overskud -3.138.687        -1.352             

Overførsel til udlodning af udbytte -                    -                  

Overført overskud ultimo 9.955.322          13.094            

Foreslået udbytte -                    -                  

Egenkapital i alt 34.955.322        38.094            

Selskabets beregnede basiskapital og solvenskrav udgør følgende beløb:

Egenkapital 34.955.322        38.094            

Foreslået udbytte -                    -                  

Værdien af immaterielle aktiver -934.661           -1.195             

Udskudt skatteaktiv -670.843           -1.499             

Basiskapital 33.349.818        35.400            

Kapitalkrav 27.750.000        26.250            

19. Pensioner og lignende forpligtelser
Forventet pensionsforpligtelse over for tidligere direktør 758.435             879                 

20. Gæld i forbindelse med direkte forsikring
Ristorno mv. 265.256             308                 

Forudbetalt 46.428               -                  

311.684             308                 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter
2014 2013

kr. t.kr.

21. Anden gæld
Hensat til dækning af feriepengeforpligtelse 170.752             165                 

Skyldig A-skat og AM-bidrag mv. 4.050                 5                     

Øvrige skyldige omkostninger 343.932             442                 

518.734             612                 

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

Obligationer 3.613.369          2.947              

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 862.291             953                 

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 111.130             -                  

4.586.790          3.900              

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

Opsigelsesvarslet på dette lejemål indeholder en forpligtelse på 10.000 kr.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Dansk Fiskefartøjsforening fmba som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for

de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på

renter, royalities og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Påvirkning af

egenkapitalen

t. kr.

23. Følsomhedsoplysninger, investeringsaktiver
Hændelse

Rentestigning på 0,7 pct. Point -572

Rentefald på 0,7 pct. Point 572

Aktiekursfald på 12 pct. -446

Ejendomsprisfald på 8 pct. -87

Valutakursrisiko (VaR 99,5) -192

Tab på modparter på 8 pct. -220

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

Navn Hjemsted Grundlag for indflydelse

Dansk Fiskefartøjsforening f.m.b.a. Aalborg Moderselskab med 100% ejerskab

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  
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Noter

25. Aktionær- og koncernforhold
Selskabet har registreret Dansk Fiskefartøjsforening f.m.b.a som aktionær med mere end 5% af aktiekapitalens

stemmerettigheder eller pålydende værdi.

Dansk Fartøjsforsikring A/S indgår i koncernregnskabet for Dansk Fiskefartøjsforening f.m.b.a.,

CVR-nr. 24 25 61 38

26. Risikooplysninger
Finansielle risici

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

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

forhold til selskabets finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast

af investeringerne.

Forretningsmæssige risici

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

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

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

forbindelse med fiskeriet efter bestyrelsens skøn.

Usikkerheder ved indregning og måling

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

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

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

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fartøjsforsikring A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, 

der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

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

i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

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

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

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

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

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

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 

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

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

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

stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i 

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.  

 

Udtalelse om ledelsesberetning 

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

 

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

årsregnskabet.  


