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Ledelsesberetning for 2016
Forbundets hovedaktivitet
Med mere end 100 års erfaring er Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) specialister i arbejdsskader inden for den maritime branche, og kender bedre end nogen anden arbejdsgange, regler og
procedurer omkring arbejdsskader til søs. UFDS er det
forsikringsselskab, der sikrer, at ansatte i dansk søfart
har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og sørger for, at ansatte i dansk søfart får den nødvendige
hjælp, hvis de kommer til skade på deres arbejdsplads
til søs.
UFDS forsikrer ansatte til søs, som arbejder ombord
på mange forskellige typer fartøjer. Lige fra hjuldamperen Hjejlen på Silkeborgsøerne til verdens største
containerskibe og fartøjer, der betjener boreplatforme,
borerigge og offshore vindmøller.
Herudover tilbyder UFDS en forsikring på arbejdsskadelignende vilkår til skibe under fremmedflag, samt
en forsikring for arbejdsgiverens erstatningsansvar for
tab og beskadigelse af en søfarendes ombordværende
ejendele, jf. lov om søfarendes ansættelsesforhold
(Sømandsloven) § 61. Begge disse forsikringer udgør
en meget begrænset del af den samlede aktivitet.
Væsentlige begivenheder i 2016
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(tidligere Arbejdsskadestyrelsen)
Som en konsekvens af at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i 2016 ikke fik gang i afgørelserne af de
mere komplicerede sager, har UFDS ikke kunnet yde
den service over for de skadelidte, som man ønsker. De
manglende afgørelser fra AES har betydet, at de skadelidte må vente unødigt længe på afklaring af deres
sager. UFDS får som følge heraf en øget belastning i
form af henvendelser og dialog med de skadelidte.
De manglende afgørelser har også en indvirkning på
vurderingen af hensættelserne til erstatning i UFDS årsregnskab, idet der er færre konkrete afgørelser fra de
senere år at forholde sig til.
Det bliver derfor fra UFDS’s side hilst særdeles velkomment, at AES primo 2017 har oplyst, at de nu har
identificeret ca. 5.000 sager fra 2013 og frem, som vil
blive prioriteret.
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Rentefaldet var ikke stoppet
Ved udgangen af 2015 oplevede vi for første gang i
en lang årrække, at diskonteringsrenten var højere
ved årets slutning end ved begyndelsen af året. Siden
begyndelsen af 2016 har vi oplevet en faldende rentekurve, om end den de sidste måneder af året steg noget igen. Rentefaldet i 2016 har isoleret set betydet en
forøgelse af hensættelserne på 26,5 millioner kroner,
hvilket delvist opvejes af kursgevinster på obligationsbeholdningen på 12,1 millioner kroner.
Henset til forbundets forpligtelser, som i deres natur
har lang afvikling, og investeringspolitikken, valgte bestyrelsen at ansøge Finanstilsynet om og fik godkendt,
at hensættelserne kan opgøres med volatilitetsjustering, hvilket har medført en forbedring af egenkapitalen ultimo 2016 på 21,5 millioner kroner.
Varigheden på de forsikringsmæssige forpligtelser
ultimo 2016 var 10,7 og for investeringerne 4,7. Tilsvarende varigheder for 2015 var 12,0 og 5,2.
Rente

1 år

Ultimo 2014

0,471 0,671 1,133 1,675 2,198 2,631

5 år

10 år 20 år 30 år 40 år

Ultimo 2015

0,433 0,822 1,511 2,117 2,573 2,926

Ultimo 2016

0,198 0,476 1,071 1,617 2,165 2,607

Tabellen viser EIOPAs diskonteringskurve med volatility adjustment for
udvalgte varigheder ultimo 2014, 2015 og 2016.

Finanstilsynet, ordinær inspektion
I juli 2016 meddelte Finanstilsynet, at de ville foretage
ordinær inspektion, hvilket var forventeligt, idet seneste ordinære inspektion fandt sted i 2012. Der blev
afholdt inspektionsmøde medio december 2016 og
supplerende møder i februar og marts 2017. Der foreligger endnu ikke et resultat af inspektionen.
Solvens II – nye ledelses- og solvenskapitalkrav
Pr. 1. januar 2016 trådte Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2015/35 i kraft, og det forarbejde, som
både bestyrelsen og organisationen havde været igennem de seneste år, kunne nu finde anvendelse. Det har
krævet meget arbejde at få forordningens nye regler
med tilhørende bekendtgørelser implementeret i den

daglige drift, og Forbundet er nu compliant med de
nye Solvens II-regler.
Ny regnskabsbekendtgørelse
Som en konsekvens af ovenstående blev Regnskabsbekendtgørelsen ændret pr. 1. januar 2016 og igen pr. 1.
juni 2016. Det betød, at principperne for opgørelse af
hensættelserne blev ændret, således at de modsvarer
principperne i Solvens II, hvor risikomargin også skal
indregnes i balancen. Ledelsen har besluttet, at indregning af præmiehensættelser vil ske efter § 69. Der
indregnes ikke fortjenstmargen, idet Forbundet ikke
forventer overskud på de forsikringsmæssige kontrakter. Overgangen til den nye regnskabsbekendtgørelse
er nærmere beskrevet i note 1.
Organisatorisk
Organisatorisk er Forbundet blevet styrket i 2016, dels
som følge af ansættelsen af en jurist i skadeafdelingen,
dels som følge af at controllerfunktionen er blevet opkvalificeret. Med en lille og smal organisation er Forbundet særligt udsat, når arbejdsmængden pludselig vokser, og mange grundlæggende forhold ændrer sig, som
det har været tilfældet i 2016 med indførelsen af Solvens
II, ny regnskabsbekendtgørelse, samt inspektionsbesøg
fra Finanstilsynet. Disse ekstraordinære opgaver er nu
vel overstået, og Forbundet står stærk rustet til at være
mere kundefokuseret og forbedre sin kerneforretning til
glæde for de skadelidte og rederierne.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Antal forsikrede
Som følge af afmatningen i dansk søfart har Forbundet
ikke set tidligere års stigning i antallet af forsikrede, der
næsten er uændret i forhold til 2015. UFDS påvirkes af,
at rederibranchen er udfordret i form af overkapacitet
og lave fragtrater. Særligt i årets sidste halvdel har Forbundet oplevet, at rederierne har oplagt og udflaget
tonnage, samt fortsat optimeringen af sejladsen med
færre beskæftigede ombord til følge. UFDS markedsposition er på trods heraf stadig stærk, da rederierne
fortsat vælger at lade deres tonnage blive arbejdsskadeforsikret i UFDS. Dette understreger det positive i
forbundets fokus på at komme tættere på kunder og
samarbejdspartnere, samt til stadighed sikre konkurrencedygtige priser.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der fremgang at spore for bemanding på specialfartøjer og tørlast, mens der på øvrige områder er en mindre tilbagegang.
Skibstype

2016

2015

Last, tør

2.767

2.702

Last, tank

2.408

2.540

Last, speciel

2.158

1.906

Passagerskibe

1.022

1.098

536

658

8.891

8.904

Diverse
I alt

Tabellen viser forhyringsdage omregnet til mandår, idet der går 360
forhyringsdage til et mandår, fordelt på typer af fartøj.

Præmiens udvikling
Den endelige præmie for 2016 er fastsat til 10,00 kroner pr. dag, hvilket svarer til det a conto opkrævede i
året. De senere år har et godt finansielt resultat med
blandt andet store kursgevinster gjort, at den endelige
præmie har kunnet nedsættes til under den a conto opkrævede. For 2016 har det finansielle resultat, selv om
det isoleret set var bedre end i 2015, ikke kunnet sikre
dette, da de investeringsmæssige afkast ikke har kunnet opveje de kurstab, den faldende rente har påført de
forsikringsmæssige hensættelser.
Præmie pr.
forhyringsdag

2016 2015 2014 2013 2012

Grundpræmie

10

11

11

11

11

Endelig præmie

10

6

6

8

6

Tabellen viser de sidste fem års bruttopræmie pr. forhyringsdag i kroner,
både som oprindeligt annonceret grundpræmie og som endelig præmie.

Forbundets præmie anses stadig for yderst konkurrencedygtig i forhold til andre arbejdsskadesforsikringsselskabers præmieniveau, specielt set i forhold
til at det øvrige forsikringserhvervs normale tariffer
er baseret på en fuldtidsstilling på kun 225 forsikringsdage svarende til 1.665 timer årligt, mens UFDS’s
præmie er baseret på en fuldtidsstilling á 360 forsikringsdage svarende til 2.664 timer årligt, og med en
dækning døgnet rundt under ophold ombord på skibet, da den søfarende også befinder sig på arbejdspladsen i fritiden.
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Årets skader
Der er i alt anmeldt 631 skader i 2016, hvilket er et fald
på 5% i forhold til 2015 (664 skader). Antallet af brilleog tandskader var 54 mod 85 i 2015. Udviklingen i antallet af anmeldelser siger meget lidt om den endelige
skadebelastning, men interessant er det dog, at antallet holdes nogenlunde stabilt, selvom eksponeringen
gennem årerne har været stigende.
Antal skader

2016 2015 2014 2013 2012

Briller/tænder

54

Bagatelskade

85

60

57

90

508

504

402

460

414

Oversendt til
Arbejdsskadestyrelsen

69

114

138

113

124

Anmeldte skader i alt

631

664

600

630

628

Tabellen viser antallet af anmeldte skader i året, samt deres fordeling.

Investeringsafkast
Årets investeringsafkast var på 24,9 millioner kroner
mod 21,7 millioner kroner året før, hvilket anses for
tilfredsstillende i et meget vanskeligt og svingende
marked. Det store rentefald betød omvendt, at hensættelserne alene som følge af udviklingen i diskonteringsrenten og løbetidsforkortelsen steg med 26,6 millioner
kroner mod et fald i 2015 på 3,7 millioner kroner.
Investeringsafkastet efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser udviste
således et underskud på 1,7 millioner kroner, mod en
indtægt på 25,3 millioner kroner året før.
Afløbsgevinst
Årets resultat er påvirket af en afløbsgevinst på 9,7 millioner kroner, som skyldes en revurdering af behovet
for hensættelser til IBNR og IBNER, samt de naturlige
udsving i opgørelsen af hensættelserne, henset til at
disse er opgjort ved hjælp af modeller og skøn.
Skat
Skatten i årsrapporten er indtægtsført med 2,1 millioner kroner, som er optaget som skatteaktiv.
Årets resultat
Årets resultat udviser et underskud før skat på 9,4 millioner kroner og et underskud efter skat på 7,3 millioner
kroner. Efter disponering af årets resultat udgør egenkapitalen 186,2 millioner kroner. Selv om resultatet for
2016 viser et underskud, er dette mindre end under-
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skuddet på 14,1 millioner kroner for 2015. Ledelsen anser dog fortsat resultatet for utilfredsstillende.
Særlige risici
Forbundet er særligt følsomt over for renterisici på
grund af dets forretninger med lange afløb. Endvidere
kan ændringer i særlige forsikringsmæssige risici som
følge af lovændringer og skelsættende højesteretsdomme påvirke forbundets økonomiske position. Forbundets risici er nærmere beskrevet i note 16 om risikooplysninger, som der henvises til.
Kapitalforhold
Forbundet har pr. 31. december 2016 et kapitalgrundlag
(tidligere benævnt basiskapital) på 186,2 millioner kroner. Ultimo 2015 udgjorde kapitalgrundlaget 193,51 millioner kroner. Forbundets solvenskapitalkrav udgør pr.
31. december 2016 104,5 millioner kroner mod 126,91
millioner kroner i 2015. Faldet i kapitalkravet skyldes primært, at Forbundet ultimo 2016 har valgt at tage højde
for den tabsabsorberende skatteeffekt i beregningen.
Forbundet anvender standardmodellen i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober
2014 til opgørelse af solvenskapitalkravet. Forbundet
opfylder til fulde Finanstilsynets krav til solvens.
UFDS er en del af Det blå Danmark
UFDS er en naturlig del af ”Det blå Danmark” og ønsker
fortsat at øge sin tilstedeværelse heri. Foruden at støtte
op om og engagere sig i klyngens aktiviteter, vil UFDS
fortsætte det tætte samarbejde med ”de blå organisationer” så som Søfartens Arbejdsmiljøråd og Handelsflådens Velfærdsråd. Meget af arbejdet i disse organisationer har berøring til et godt og sikkert arbejdsmiljø, som
ligger direkte i forlængelse af UFDS’s kerneforretning.
Eksempelvis sponsorerer UFDS en række af Handelsflådens Velfærdsråds aktiviteter, dels for generelt at støtte
de søfarende, men også fordi god trivsel, motion og fokus på arbejdsmiljø medfører færre arbejdsulykker.
Et ansvar ud over det lovpligtige
Som brancheforsikringsselskab anser UFDS det som sin
opgave at være proaktiv i forhold til interessenterne.
1. Kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav er begreber, der blev indført
som følge af de nye solvensregler pr. 1. januar 2016. Der henvises til årsrapportens note 1, hvor de nye principper er nærmere beskrevet.

Det gælder både med råd og vejledning til arbejdsgiverne, træning og bistand til de medarbejder på rederikontorerne, der behandler skader og parathed til at
ændre rutiner for anmeldelse, ændring af policevilkår
med videre.
Mange af de beskæftigede ombord på de danske
skibe er udlændinge og særligt fra fjerne steder som Filippinerne og Indien. For dem kan det være noget af et
kulturchok at møde et dansk myndighedssystem, der i
mange sammenhænge slet ikke er gearet til at håndtere udenlandske statsborger. Eksempler som Nemid,
Nemkonto og e-Boks er ikke noget, der er designet
hertil, selvom meget myndighedsudøvelse netop bygger på disse infrastrukturer. Skat er et andet eksempel,
hvor en udenlandsk, ikke herboende statsborger hurtig kommer til kort. På disse områder anser UFDS sig
for at have et særligt ansvar for at hjælpe den skadelidte ud over arbejdsskadelovens forpligtigelser. Vi har
gjort og vil fortsat gøre vores til at hjælpe den enkelte
og forsøge at påvirke myndighederne til at smidiggøre
processerne for fremtiden.
De faglige organisationer
Ovenstående kan ikke lade sig gøre uden et tillidsfuldt
samarbejde med de faglige organisationer, og her særligt de organisationer der, via DIS kontakt-udvalget, har
påtaget sig at repræsentere de udenlandske søfarende.
Forventet udvikling
Arbejdsskadeforsikringspræmierne skal til stadighed
tilpasses for at imødekomme de krav, der løbende rettes mod arbejdsskadeforsikringssystemet som følge af
forøgede erstatninger, ændrede lovkrav og ikke mindst
erstatningshensættelser, alt under særlig hensyntagen
til den finansielle markedssituation samt konsekvenserne af den endelige implementering af Solvens II.
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning 2016/679 af 27. april 2016 i kraft. Forordningen
indeholder skærpede krav til virksomhedernes håndtering af personfølsomme data, samt hæver bødeniveauet betragteligt for brud på reglerne. Ændringerne vil gribe bredt ind i organisationens arbejdsgange.
Forbundet er derfor i gang med at analysere konsekvenserne og forberede implementering af de nødvendige systemer og forretningsgange for at kunne
honorere de kommende krav.

UFDS er fuldt opmærksom på det stigende fokus på
omkostningerne hos de danske rederier, og derved et
stadig stigende ønske om konkurrencedygtige præmier.
UFDS har derfor konstant fokus på at optimere driften
for at kunne yde god dækning og service til konkurrencedygtige priser. De fortsat meget ugunstige markedsvilkår for rederibranchen med overkapacitet og generelt
vigende fragtrater vil formentlig betyde en fortsættelse
af det fald i beskæftigelsen i den danske handelsflåde,
som vi så i den sidste del af 2016, hvilket vil have en negativ påvirkning på antallet af forsikrede hos UFDS.
Afhængig af udviklingen på de finansielle markeder
og især renteudviklingen forventes for 2017 et overskud på 5,0 millioner kroner. Forbundet vil også i tiden
fremover fortsætte sin aktivitet og tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
Hændelser indtruffet efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb.
Revisionsudvalg
Stefan D. Buch er efter bestyrelsens vurdering det uafhængige og særligt kvalificerede bestyrelsesmedlem,
som fungerer som formand for revisionsudvalget, da
han opfylder kravene efter Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder.
Stefan D. Buch har i en årrække været økonomidirektør
i en børsnoteret virksomhed og direktør i et captive selskab med arbejdsskader.
Kønsmæssig repræsentation i bestyrelsen
Det er bestyrelsens målsætning, at mindst tre af de
syv bestyrelsesmedlemmer fra 2019 er kvinder. Dette
måltal er ikke opnået på nuværende tidspunkt, idet der
kun er ét kvindeligt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder målrettet på at udvide antallet af kvinder
i bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller en kvinde til valg til
bestyrelsen ved den førstkommende generalforsamling i april 2017, hvor et mandligt medlem fratræder
bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter med at opfordre
Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010
til at udpege flere kvindelige medlemmer af den delegerede forsamling, hvorfra bestyrelsesmedlemmerne
vælges. Det har ikke været muligt at nå måltallet på
nuværende tidspunkt, idet hensynet til bestyrelsens
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samlede kompetence og rekrutteringsgrundlaget ikke
har været foreneligt hermed.
Bestyrelsens ledelseshverv (direktion/bestyrelsesposter) uden for Forbundet
Christian Merrild Formand i Monjasa Holding A/S,
samt næstformand i Aarhus Letbane I/S og Aarhus
Letbane Ejendomme ApS.
Anne Hedensted Steffensen Bestyrelsesmedlem i
Henning Larsen Architects A/S.
Jørgen Jørgensen Folmer Direktør i Rederiet
Folmer Invest ApS, Rederiet Folmer Invest II ApS,
Rederiet JJF A/S, H. Folmer & Co. I/S, H. Folmer & Co.
(UK) ApS, Firmaet Jørgen Folmer ApS, Firmaet

Jørgen Folmer II ApS, Jørgen Holding ApS, JJF ApS,
Scanpow A/S, Jørgen Folmer A/S, samt bestyrelsesmedlem i Rederiet JJF A/S, Scanpow A/S og Jørgen
Folmer A/S.
Morten Ligaard Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for UFDS.
Lars Henneberg Direktør i Maersk Insurance A/S,
bestyrelsesmedlem i Capital Republic ApS,
Clavis Capital ApS og M200 Association.
Stefan D. Buch Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for UFDS.
Søren Enemark Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for UFDS.
Jacob Munch Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for UFDS.

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar31. december 2016 for Ulykkesforsikringsforbundet for
Dansk Søfart, Gensidigt Forbund.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov
om finansiel virksomhed og Forbundets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet
af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Forbundets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste
risici og usikkerhedsfaktorer, som Forbundet kan påvirkes af.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København 30. marts 2017
Jacob Munch
Administrerende direktør

Bestyrelse

Christian Merrild
Formand

Anne H. Steffensen
Næstformand

Søren Enemark

Morten Ligaard
Stefan D. Buch
Jørgen Folmer
Lars Henneberg
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til medlemmerne i Ulykkesforsikringsforbundet
for Dansk Søfart, Gensidigt Forbund
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, Gensidigt Forbund for
regnskabsåret 1. januar-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov
om finansiel virksomhed.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2016
i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift,
hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet
realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og
at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet
til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

UFDS ÅRSRAPPORT 2016 11

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af
det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation,
struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse
om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende
uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og
andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant,
tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke le-
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delsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om finansiel virksomhed. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Nøgletallet solvensdækning
Ledelsen er ansvarlig for nøgletallet solvensdækning,
der fremgår af femårsoversigten i note 17 i årsregnskabet.
Som anført i femårsoversigten er nøgletallet solvensdækning undtaget fra kravet om revision. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter derfor ikke nøgletallet solvensdækning, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om dette nøgletal.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det
vores ansvar at overveje, om nøgletallet solvensdækning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Hvis vi på dette grundlag konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i nøgletallet solvensdækning,
skal vi rapportere herom. Vi har intet at rapportere i den
forbindelse.
København, 30. marts 2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Martin Juul Møller
Statsautoriseret revisor

Flemming Ravnsbæk
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

(T.KR)
2016

2015

29.751

17.920

Afgivne forsikringspræmier

-1.338

-1.087

Ændring i præmiehensættelser

-2.881

-3.780

Bruttopræmier

Note
2.

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen
Præmieindtægter for egen regning
Udbetalt erstatningsudgifter
Modtaget genforsikring
Ændring i erstatningshensættelser

3.
4.

Ændring i risikomargen
Ændring i genforsikringensandel af erstatningshensættelser
Erstatningsudgifter for egen regning
Erhvervelsesomkostninger

-110

-129

25.422

12.924

-30.449

-39.382

4.502

0

3.021

2.216

1.414

-2.684

-3.908

0

-25.420

-39.850

-323

0

-7.348

-7.286

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-7.671

-7.286

Forsikringsteknisk resultat

-7.669

-34.212

16.369

14.971

10.322

7.462

-307

-122

Administrationsomkostninger

Renteindtægter og udbytte mv.
Kursreguleringer
Renteudgifter

5.

6.
7.
8.

Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

-1.524

-621

24.860

21.690

-26.577

3.658

forsikringsmæssige hensættelser

-1.717

25.348

Resultat før skat

-9.386

-8.864

Investeringsafkast
Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser

9.

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af

Skat
Årets resultat

11.

2.053

-5.272

-7.333

-14.136

-7.333

-14.136

0

0

-7.333

-14.136

Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat
Anden totalindkomst
Periodens totalindkomst

UFDS ÅRSRAPPORT 2016 13

BALANCE

(T.KR)
2016

2015

Investeringsforeningsandele

223.314

205.101

Obligationer

359.721

368.736

AKTIVER

Afledte finansielle instrumenter

NOTE

10.

1.989

0

1.967

26.012

Andre finansielle investeringsaktiver i alt

586.991

599.849

Investeringsaktiver i alt

586.991

599.849

786

4.694

2.999

67

Indlån i kreditinstitutter

Genforsikringsandel af erstatningshensættelser
Tilgodehavender hos forsikringstagere
Andre tilgodehavender

8.266

6.298

Tilgodehavender i alt

12.051

11.059

2.592

0

4.282

2.229

4

4

6.878

2.233

1.826

2.318

1.516

1.479

3.342

3.797

609.262

616.938

Overført resultat

186.163

193.496

Egenkapital i alt

186.163

193.496

Aktuelle skatteaktiver
Udskudt skat

12.

Likvide beholdninger
Andre aktiver i alt
Tilgodehavende renter
Andre periodeafgrænsningsposter

13.

Periodeafgrænsningsposter i alt
Aktiver i alt

PASSIVER

Præmiehensættelser
Erstatningshensættelser

4.

Risikomargen
Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt
Gæld i forbindelse med direkte forsikring
Aktuelle skatteforpligtelser

25.259

22.047

342.931

319.707

47.477

48.780

415.667

390.534

2.648

28.701

0

731

Anden gæld

4.784

3.476

Gæld i alt

7.432

32.908

609.262

616.938

Passiver i alt
Sikkerhedsstillelser

14.

Følsomhedsoplysninger

15.

Risikostyring

16.

Femårsoversigt

17.
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital primo
Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis
Årets resultat

(T.KR)

2016

2015

193.496

207.175

0

457

-7.333

-14.136

Årets totalindkomst

0

0

Egenkapital ultimo

186.163

193.496

186.163

193.496

186.163

193.496

Kapitalgrundlaget udgøres af følgende:
Egenkapital
Kapitalgrundlag
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NOTER
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er udarbejdet efter reglerne i Lov
om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Finanstilsynet har med virkning fra 1. januar
2016 udstedt ny regnskabsbekendtgørelse om
finansielle rapporter for forsikringsselskaber
og tværgående pensionskasser. Bekendtgørelsen er tilpasset de nye Solvens II-regler. Det har
primært medført ændringer i passivposterne
præmie- og erstatningshensættelser, ligesom
der er kommet en ny passivpost benævnt Risikomargen. Ændringerne har desuden effekt på
de tilhørende resultatposter.
Selskabet har besluttet at anvende standard
metoden i § 69 til opgørelse af præmiehensættelserne. De skal derfor opgøres som nutidsværdien af de betalinger, som selskabet efter
bedste skøn må forventes at skulle afholde i
anledning af forsikringsbegivenheder, som må
forventes at finde sted efter balancedagen, og
som er dækket af de forsikringer, selskabet har
indgået. Ved opgørelsen tages højde for allerede afholdte omkostninger på igangværende
forsikringskontrakter. Ved opgørelsen medtages også policer, der er indgået med bindende
virkning for selskabet, men som endnu ikke er
trådt i kraft.
Herudover har EIOPA som en del af Solvens
II-reglerne offentliggjort nye rentekurver (den
risikofrie rentekurve med og uden volatilitetsjustering, VA og non-VA) til brug for diskontering af hensættelserne, som skal anvendes i den
regnskabsmæssige opgørelse. Vi har ansøgt og
fået tilladelse til at bruge EIOPA’s risikofrie rentekurve med VA.
Risikomargen udgør det beløb, som selskabet
forventeligt vil skulle betale en anden forsikringsvirksomhed, for at overtage risikoen for, at omkostningerne ved at afvikle selskabets skadesforsikringskontrakter afviger fra de beløb, der er
opført under hensættelserne. Selskabet anvender EIOPA’s Retningslinjer for værdiansættelse
af forsikringsmæssige hensættelser, Guideline
62, metode 3 til opgørelse af risikomargen.
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Anvendelse af standard metoden i § 69 medfører, at selskabet skal indregne fortjenstmargen
på skadesforsikringskontrakter i balancen. Fortjenstmargen repræsenterer nutidsværdien af
selskabets endnu ikke indtjente fortjeneste på
forsikringskontrakter, som forventes indregnet i
resultatopgørelsen i takt med, at selskabet yder
forsikringsdækning. Posten er dog ikke pt. relevant for selskabet, da der ikke budgetteres med
fortjeneste på de igangværende forsikringskontrakter.
I erstatningshensættelserne har selskabet hidtil indregnet en række beløb, der i store træk
svarede til den usikkerhed, som efter overgang
til Solvens II pr. 01.01.2016 udtrykkes i risikomargen. Selskabets ledelse har derfor besluttet,
samtidigt med indregning af risikomargen, at
foretage en række tilpasninger af erstatningshensættelserne, så de i højere grad afspejler
nutidsværdien af de forventede fremtidige betalingsstrømme uden samme grad af tillæg til
usikkerhed forbundet med betalingsstrømme.
Selskabet er derfor overgået til i højere grad at
anvende anerkendte aktuarmetoder til opgørelse af hensættelserne, samt en anerkendt inflationskurve for at opnå en mere markedskonform inflationsforventning.
Præsentationen af diskonteringseffekten i
resultatopgørelsen er ændret, samtidigt med
at der ikke længere skal opgøres forsikringsteknisk rente.
Ovenstående ændringer har medført tilhørende korrektioner af de skattemæssige poster.
Ved ændringen er alle berørte poster, herunder sammenligningstal og noteoplysninger
tilrettet, så årsregnskabet er udarbejdet, som
om den nye metode hele tiden havde været
anvendt. Tallene i 5-års oversigten er dog alene
omregnet for 2015, da det ikke har været muligt
at tilpasse tallene for de tidligere år. Det har ikke
været muligt at oplyse om den resultatmæssige effekt af den anvendte regnskabspraksis på
resultatet for 2016, idet den tidligere anvendte
rentekurve ikke længere offentliggøres.
Den beløbsmæssige effekt af ændringen i
regnskabspraksis for poster i balance og resultatopgørelse for sidste regnskabsår kan vises
således:

RESULTATOPGØRELSE

(T.KR)
Primo 2016
Hidtidig
regnskabs
praksis

Effekt af
praksisændring

Ændret
regnskabs
praksis

Bruttopræmier

17.920

0

17.920

Afgivne forsikringspræmier

-1.087

0

-1.087

0

-3.780

-3.780

Ændring i præmiehensættelser

0

-129

-129

Præmieindtægter for egen regning

16.833

-3.909

12.924

Forsikringsteknisk rente

-2.041

2.041

0

Udbetalt erstatningsudgifter

-39.382

0

-39.382

8.611

-6.395

2.216

0

-2.684

-2.684

Erstatningsudgifter for egen regning i alt

-30.771

-9.079

-39.850

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-7.286

0

-7.286

-23.265

-10.947

-34.212

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen

Ændring i erstatningshensættelser
Ændring i risikomargen

Forsikringsteknisk resultat
Renteindtægter og udbytte mv.

14.971

0

14.971

Kursreguleringer

17.393

-9.931

7.462

-122

0

-122

Renteudgifter
Administrationsomkostninger i forbindelse med

-621

0

-621

31.621

-9.931

21.690

-5.155

8.813

3.658

26.466

-1.118

25.348

Resultat før skat

3.201

-12.065

-8.864

Skat

-7.926

2.654

-5.272

Årets resultat

-4.725

-9.411

-14.136

Periodens resultat

-4.725

-9.411

-14.136

Periodens totalindkomst

-4.725

-9.411

-14.136

investeringsvirksomhed
Investeringsafkast
Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige
hensættelser
Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering
af forsikringsmæssige hensættelser

Totalindkomstopgørelse
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NOTER FORTSAT

BALANCE

(T.KR)
Primo 2016

AKTIVER

Hidtidig
regnskabs
praksis

Effekt af
praksisændring

Ændret
regnskabs
praksis

Investeringsforeningsandele

205.101

0

205.101

Obligationer

368.736

0

368.736

26.012

0

26.012

Andre finansielle investeringsaktiver i alt

599.849

0

599.849

Investeringsaktiver i alt

599.849

0

599.849

4.694

0

4.694

67

0

67

Indlån i kreditinstitutter

Genforsikringsandel af erstatningshensættelser
Tilgodehavender hos forsikringstagere
Andre tilgodehavender

6.298

0

6.298

Tilgodehavender i alt

11.059

0

11.059

Udskudte skatteaktiver

0

2.229

2.229

Likvide beholdninger

4

0

4

Andre aktiver i alt

4

2.229

2.233

2.318

0

2.318

Tilgodehavende renter
Andre periodeafgrænsningsposter

1.479

0

1.479

Periodeafgrænsningsposter i alt

3.797

0

3.797

614.709

2.229

616.938

Aktiver i alt

PASSIVER
Overført resultat

202.448

-8.952

193.496

Egenkapital i alt

202.448

-8.952

193.496

0

22.047

22.047

379.056

-59.349

319.707

0

48.780

48.780

379.056

11.478

390.534

Udskudt skatteforpligtelser

297

-297

0

Hensatte forpligtelser i alt

297

-297

0

28.701

0

28.701

731

0

731

Præmiehensættelser
Erstatningshensættelser
Risikomargen
Hensættelser til forsikrings- og
investeringskontrakter i alt

Gæld i forbindelse med direkte forsikring
Aktuelle skatteforpligtelser
Anden gæld
Gæld i alt
Passiver i alt
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3.476

0

3.476

32.908

0

32.908

614.709

2.229

616.938

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes alle årets indtægter i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde Forbundet, og aktivets værdi kan måles
pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå Forbundet, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
Finansielle instrumenter og afledte finansielle
instrumenter indregnes på handelsdagen.
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
oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten aflægges, og
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede
på balancedagen.
Som målevaluta anvendes danske kroner.
Fremmed valuta omregnes ved første indregning til danske kroner efter transaktionsdagens
kurs.
Usikkerhed ved indregning og måling
Ved udarbejdelse af årsregnskabet foretager ledelsen en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, som har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser.
De områder, hvor ledelsens skøn og vurderinger
har væsentligst effekt på årsregnskabet, er hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter samt dagsværdi af illikvide aktiver som unoterede finansielle instrumenter
Værdiansættelse af forsikringshensættelser er
især påvirket af usikkerhed på den indregnede
forventede fremtidige levetidstrend.
Værdiansættelse af kapitalandele ultimo året
er baseret på oplysninger fra de relevante selskaber, fonde og forvaltere, som de forelå ved
regnskabsudarbejdelsen. Disse oplysninger er i
nogen grad knyttet til underliggende værdiansættelser, der er tidligere end ultimo året. Derfor
er der usikkerhed knyttet til eventuelle ændringer i dagsværdier i den periode, som er forløbet
fra grundlaget for de modtagne ureviderede

oplysninger til udarbejdelse af nærværende
årsrapport.
De anvendte skøn og vurderinger er baseret
på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og
uforudsigelige.
Resultatopgørelse
Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne bruttopræmier, ændring i præmiehensættelser og fratrukket afgivne forsikringspræmier.
Desuden indgår ændring i risikomargen fra
præmier, mens fortjenstmargen er sat til nul,
da der ikke budgetteres med fortjeneste på forsikringskontrakter. Alle Forbundets forsikringskontrakter udløber på balancetidspunktet.
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger inklusiv omkostninger til
skadesbehandling, ændring i erstatningshensættelser og modtagen genforsikring. Desuden
indgår ændring i risikomargen fra erstatninger.
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
omfatter omkostninger til administrationen af
forsikringskontrakter, herunder omkostninger
til personale, husleje, kontorhold samt afskrivninger.
Renteindtægter og udbytter mv. omfatter
årets renter af obligationer og bankindeståender samt udbytter fra investeringsbeviser.
Kursreguleringer omfatter realiserede og
urealiserede nettogevinster og -tab af obligationer og investeringsbeviser, afledte finansielle
instrumenter samt valutakursreguleringer. Valutakursregulering indeholder værdiregulering,
der kan henføres til valutakursforskelle ved omregning til danske kroner. Aktiver og passiver
i fremmed valuta omregnes til danske kroner
efter lukkekursen på balancedagen. Transaktioner i året omregnes til transaktionsdagens valutakurs, og såvel realiserede som urealiserede
valutakursgevinster og –tab indregnes i resultatopgørelsen. Valutakursregulering som følge
af omregning fra funktionel valuta til præsentationsvaluta indregnes i anden totalindkomst.
Renteudgifter vedrører finansielle poster
samt renter til skadelidte, hvor udbetalingen
har afventet en afgørelse i Ankestyrelsen.
Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter de
omkostninger, der kan henføres til handel med
og administration af investeringsaktiver.
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Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser er ændringer som
følge af diskontering og ændring i den anvendte diskonteringssats.
Skat indeholder den aktuelle skat og ændring
af udskudt skat, der påhviler årets resultat.
Balance
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. I kostprisen medregnes omkostninger indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til ibrugtagning. Der
foretages lineære afskrivninger baseret på en
forventet brugstid på 3 år for it og 5 år for øvrige
aktiver.
Investeringsforeningsandele, der er genstand for offentlig notering, måles til dagsværdi.
Indregning sker på afregningsdagen. Unoterede investeringsforeningsandele måles til skønnet dagsværdi.
Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger,
en anden offentlig kurs, der svarer bedst hertil.
Dagsværdi af udtrukne obligationer måles til
nutidsværdi.
Indlån i kreditinstitutter er aftaleindskud og
måles til dagsværdi.
Afledte finansielle instrumenter består af
inflationsswaps, der indregnes til dagsværdi på
handelsdatoen. Der værdireguleres til dagsværdi på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender eller anden gæld.
Genforsikringsandele af hensættelser til
forsikringskontrakter er opgjort som de beløb, der i henhold til indgåede genforsikringskontrakter, kan forventes modtaget fra genforsikringsselskaber.
Tilgodehavender indregnes til amortiseret
kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.
Aktuelle skatteaktiver/-forpligtelser vedrører betalt aconto skat og måles til pålydende
værdi.
Udskudt skat (skatteaktiv) indregnes af de
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæs-
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sige og skattemæssige værdier af aktiver og
forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af
aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv, og efter gældende skatteregler og skattesatser. Skattemæssige underskud (skatteaktiver) medtages
i opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremtidige overskud og kun med den værdi, hvortil
de forventes udnyttet.
Likvide beholdninger består af beholdninger i fremmed valuta, der på balancedagen reguleres til balancedagens kurs svarende til kursen på seneste handelsdag.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Forsikringsmæssige hensættelser
Præmiehensættelser fastsættes som de diskonterede cashflows, der efter bedste skøn må
forventes at skulle betales i anledning af forsikringsbegivenheder (inkl. direkte og indirekte
sags- og administrationsomkostninger), som
må forventes at finde sted efter balancedagen,
og som er dækket af de forsikringskontrakter,
Forbundet har indgået.
Erstatningshensættelser omfatter beløb til
dækning af senere betalinger og omkostninger
for forsikringsbegivenheder indtruffet i regnskabsåret eller tidligere. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som
Forbundet efter bedste skøn må forventes at
skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen
ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere skønnede
omkostninger til skadesbehandling. Hensættelsen til løbende ydelser beregnes som fremtidige cashflows på baggrund af gældende kendelser i de konkrete sager.
Hensættelsen til uafgjorte sager estimeres
overordnet ved hjælp af statistiske metoder,
som medtager data for betalte erstatninger/
omkostninger og afgørelser om løbende ydelse, frekvenser, sagsbehandlingstid, samt en
individuel vurdering af alle åbne sager på ba-

lancedagen. Dødeligheden fastsættes ud fra
G82-grundlaget med styrkelse som følge af
øget levetid og senere pensionsalder.
Erstatningshensættelser diskonteres med
EIOPA’s offentliggjorte rentekurve med volatilitetsjustering (VA).
Risikomargen udgør det beløb, et selskab
forventeligt vil skulle betale et andet forsikringsselskab for at overtage risikoen for at afviklingen
af selskabets skadesforsikringskontrakter afviger
fra de hensatte præmie- og erstatningsbeløb.
Metode 3 anvendes til opgørelse af beløbet.

2. PRÆMIEINDTÆGTER F.E.R

Gæld
Gæld i forbindelse med direkte forsikring består af gæld til rederier og til skadelidte og måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til
den nominelle værdi.
Gæld til kreditinstitutter vedrører bankkonti,
og indregning sker til dagsværdi.
Anden gæld omfatter kreditorer og lønrelaterede gældsposter. Gælden måles til amortiseret kostpris, der normal svarer til den nominelle
værdi.

ARBEJDSSKADE-

ANSVARS-

I ALT

FORSIKRING

FORSIKRING

2016

29.668

83

29.751

Opkrævet bruttopræmie, Danmark *)

26.678

83

26.760

Bruttoerstatningsudgifter

-26.014

0

-26.014

Bruttodriftsomkostninger

Bruttopræmieindtægter

-7.656

-15

-7.671

Resultat af afgiven forretning

-744

0

-744

Forsikringsteknisk resultat

-7.736

67

-7.669

631

0

631

2016
Antal skader
Erstatninger gennemsnitlig
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftigede

62

0

62

0,07

0,00

0,07

664

1

665

59

8

59

0,08

0,00

0,08

2015
Antal skader
Erstatninger gennemsnitlig
Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftigede

*) Jf. regnskabsbekendtgørelsen §113, stk 8, skal bruttopræmien fordeles efter risikoens geografiske beliggenhed.
Ved fastlæggelse af beliggenhed anvendes definitionen i § 5 i Finanstilsynets bekendtgørelse om kongruens og
lokalisering. Henset til strukturen af den danske handelsflåde vil eksponeringen befinde sig i internationalt farvande
det meste af tiden og dernæst i andre lande. Omvendt lægger vi til grund ved fastsættelse af risikoland, at det er
danske selskaber, der tegner dansk, lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
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3. UDBETALT ERSTATNINGSUDGIFTER
Erhvervsevnetabserstatning
Forsørgertabserstatning
Løbende ydelse, i alt

2016

2015

13.299

14.889

2.296

2.342

15.595

17.231

Mén godtgørelse

2.228

4.234

Erhvervsevnetabserstatning

6.521

10.569

Forsørgertabserstatning
Kapitalerstatninger, i alt
Erstatninger, løsøreforsikring

159

154

8.908

14.957

0

8

Lægebehandling og erklæringer

748

940

Udgifter til fællesrisiko, AES

233

1.332

Øvrige erstatningsudgifter, i alt

981

2.280

Afholdte udgifter til skadeadministration
Udbetalte erstatninger, i alt

4.965

4.914

30.449

39.382

183.388

185.904

12.218

-1.254

4. ERSTATNINGSHENSÆTTELSER
Hensættelse til løbende ydelser
Primosaldo
Kursreguleringer
Bruttoændring i erstatningshensættelse
Ultimosaldo

988

-1.262

196.594

183.388

136.319

138.486

14.027

-1.212

Anden erstatningshensættelse
Primosaldo
Kursreguleringer

-4.009

-955

146.337

136.319

319.707

324.390

Kursreguleringer

26.245

-2.467

Bruttoændring i erstatningshensættelse

-3.021

-2.216

342.931

319.707

Bruttoændring i erstatningshensættelse
Ultimosaldo
Erstatningshensættelser primo, i alt

Erstatningshensættelser ultimo, i alt
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5. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2016

2015

4.620

4.058

Pension

413

348

Udgifter til social sikring og lønsum

689

537

5.722

4.943

Revisions-, aktuarhonorar og advokatomkostninger

3.009

2.063

It soft- og hardware samt konsulentbistand

1.463

1.335

Øvrige

3.033

3.020

0

839

7.505

7.257

-5.879

-4.914

7.348

7.286

6

6

1.434

1.350

Christian Merrild, formand

233

200

Anne H. Steffensen, næstformand

120

110

Søren Enemark, tiltrådt i april 2016

50

0

Lars Henneberg, tiltrådt i april 2016

50

0

Michael Wengel-Nielsen, udtrådt i april 2016

20

60

Peter Wilsund, udtrådt i april 2016

20

60

Jørgen Folmer

70

60

Morten Ligaard

70

60

Personaleudgifter
Gager

Omkostninger

Afskrivninger på driftmidler
Administrationsomkostninger i alt

Overført til skades- og investeringsadministration
Administrationsomkostninger, netto
Forbundets gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede

Direktion
Jacob Munch
Bestyrelse

Stefan D. Buch, formand for revisionsudvalget

Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

117

100

750

650

1

1

Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer, Deloitte
Lovpligtig revision
Honorar for andre ydelser

200

200

1.804

1.262

2.004

1.462

9.230

7.164

6. RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTE
Udbytte af investeringsforeningsandele
Renteindtægt, obligationer

7.139

7.807

16.369

14.971
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7. KURSREGULERINGER
Realiserede gevinster/tab på investeringsaktiver
Urealiserede gevinster/tab på investeringsaktiver
Valutakursgevinster/tab
Gevinster/tab vedrørende investeringsaktiver

2016

2015

874

5.708

9.564

18

-116

1.736

10.322

7.462

8. RENTEUDGIFTER
Renteudgifter, skadelidte

191

9

Renteudgifter, andet

116

113

307

122

-332

1.191

9. FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER
Kursregulering af præmiehensættelser
Kursregulering af erstatningshensættelser

-26.245

2.467

Kursgevinster/tab vedrørende hensættelser

-26.577

3.658
Bogført

10. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Hovedstol

værdi 2016

Udløb indenfor 5 år

67.000

-586

Udløb indenfor 15 år

94.000

435

Udløb indenfor 30 år

63.000

Der er i 2016 indgået 5 inflationsswaps:

2.140
1.989

11. SKAT
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

2016

2015

0

-1.711

2.053

-1.705

Ændring af skatteprocent, udskudt skat

0

-146

Regulering vedrørende tidligere år

0

-1.710

2.053

-5.272

Effektiv skat
22% af resultat før skat
Permanente forskelle (fradragsbegrænsning)
Bundfradrag, skat af permanente forskelle
Regulering vedrørende tidligere år
Effekt af nedskrivning af skatteaktiv, ændret skatteprocent

2.065

1.901

0

-5.557

-12

240

0

-1.710

0

-146

2.053

-5.272

12. UDSKUDT SKAT
Udskudt skat primo
Regulering vedrørende tidligere år
Ændring af skatteprocent, udskudt skat
Årets bevægelser

2.229

5.448

0

-1.368

0

-146

2.053

-1.705

4.282

2.229

980

1.456

Specifikation af udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Fremførtbart underskud
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3.302

773

4.282

2.229

13. ANDRE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

2016

2015

Forudbetalte erstatninger

1.508

1.190

8

289

1.516

1.479

Forudbetalte omkostninger

14. SIKKERHEDSSTILLELSER
Registrerede aktiver
Til dækning af “hensættelser til forsikring- og investeringskontrakter i alt” er der registreret nettoaktiver pr. balancedagen i henhold
til lov om finansiel virksomhed § 167, stk. 1 for:
Beløbet vedrører følgende poster:
Investeringsforeningsandele

105.866

37.820

Obligationer

349.906

336.907

Indlån i kreditinstitutter

Sikkerhedsstillelse for inflationsswaps

910

11.551

456.682

386.278

7.400

0

12.249

22.534

-9.022

-15.423

-19.988

-19.444

15. FØLSOMHEDSOPLYSNINGER
Rentestigning på 0,7-1,0 pct. point
Rentefald på 0,7-1,0 pct. point
Aktiekursfald på 12 pct.
Ejendomsprisfald på 8 pct.

0

0

Valutarisiko (VaR 99,5)

-3.697

-3.778

Tab på modparter på 8 pct.

-6.708

-5.526

16. RISIKOSTYRING
Bestyrelsen fastlægger rammerne for Ulykkesforsikringsforbundets risikostyring, mens den
daglige ledelse løbende overvåger Forbundets
risici og sikrer, at rammerne overholdes. Ulykkesforsikringsforbundet er påvirket af en række
risici, som falder under følgende kategorier:
Finansielle risici
Forbundets investeringer foretages i henhold
til den af bestyrelsen besluttede og beskrevne
investeringspolitik, som har til formål at sikre et
solidt og stabilt afkast mod en begrænset risiko.
Investeringspolitikken indeholder begrænsninger omkring sammensætningen af Forbundets
investeringsaktiver.
De finansielle risici relaterer sig til risikoen for
tab som følge af værdiændringer af Forbundets aktiver og passiver på grund af ændringer i markedsforholdene, herunder ændringer
i renter, inflation, aktiekurser, valutakurser og
kreditspænd. Herudover har Forbundet risici re-

lateret til fremskaffelse af likviditet til at betale
sine forpligtelser inden for en kort tidshorisont
og risici for tab på, at en modpart misligholder
sine betalingsforpligtelser.
De finansielle risici overvåges løbende, og der
opstilles mål og foretages tests af, at Forbundet
kan modstå kursfald på aktier samt betydelige
renteændringer. Likviditetsrisici er begrænset
ved, at Forbundets investeringer er placeret i likvide børsnoterede værdipapirer. Modpartsrisikoen er begrænset, da hovedparten af Forbundets obligationsbeholdning består af stats- og
realkreditobligationer med høj rating.
Forsikringsmæssige risici
Forbundet tegner alene arbejdsskadeforsikring
inden for dansk søfart og løsøreforsikring på de
søfarendes personlige ejendele ombord. Andre
typer af forsikringer kan ikke indtegnes, hvilket
sikrer, at der ikke tegnes forsikringer med uønskede risici.
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Til afdækning af risikoen ved store enkeltstående skadesbegivenheder og for at forhindre,
at en tilfældig begivenhed giver store tab, har
Forbundet tegnet reassurance til afdækning af
disse risici. De forskellige risikoelementer underkastes løbende analyser med henblik på at
opgøre de forsikringsmæssige forpligtelser og
iværksætte eventuelle forretningsmæssige tiltag.
Operationelle risici
Forbundet har udarbejdet og implementeret
forretningsgange og politikker, der medvirker

til at minimere operationelle risici. Forretningsgange og politikker er afstemt efter Forbundets
størrelse, således at der er en betryggende balance mellem risici og de indbyggede kontrolelementer.
Forretningsmæssige risici
Forretningsmæssige risici omfatter strategiske
risici, omdømmerisici og andre risici relateret til
eksterne faktorer. Forbundet følger nøje udviklingen inden for det marked Forbundet betjener
og tilstræber en god og ordentlig behandling af
de sager, Forbundet præsenteres for.

17. FEMÅRSOVERSIGT (T.KR)
2016

2015*

2014*

2013*

2012*

26.760

14.011

17.515

22.627

18.034

-26.014

-39.850

-5.245

-45.984

-48.542

-7.671

-7.286

-11.569

-11.537

-11.678

-744

-1.087

3.794

-900

-900

-7.669

-34.212

2.734

-29.996

-37.074

-1.718

25.348

4.757

24.594

24.384

Årets resultat

-7.333

-14.136

6.037

-4.716

-6.509

Afløbsresultat

9.743

-21.395

30.329

-3.764

-3.091

415.667

390.534

390.402

375.487

385.958

3.785

4.761

3.244

295

1.098

Egenkapital i alt

186.163

193.496

207.170

201.133

205.849

Aktiver i alt

609.262

616.938

615.903

591.621

613.414

Bruttoerstatningsprocent

97,21

284,42

29,95

203,23

269,17

Bruttoomkostningsprocent

28,67

52,00

66,05

50,99

64,76

Combined ratio

128,65

344,18

74,34

258,19

338,92

Operating ratio

128,65

344,18

63,67

205,53

254,18

3,05

-5,48

9,33

-0,98

-0,84

-3,86

-7,06

2,88

-2,28

-3,11

1,78

1,53

Bruttopræmieindtægter
Bruttoerstatningsudgifter
Forsikringsmæssige driftsomkostninger
Resultat af afgiven forretning
Forsikringsteknisk resultat
Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser

Forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Forsikringsaktiver, i alt

Relativt afløbsresultat
Egenkapitalforrentning i procent
Solvensdækning**

* Sammenligningstallene for 2015 er korrigeret for ændringer beskrevet i indledningen under Anvendt regnskabspraksis. Det har
ikke været muligt at tilpasse tallene for tidligere år.							
** Nøgletallet for Solvensdækning er undtaget fra revision. Fra 1. januar 2016 beregnes nøgletallet solvensdækning ud fra forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav, jævnfør Solvens II-regelsættet. Det er derfor ikke muligt at beregne solvensdækning for tidligere perioder end 2015.
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Ordforklaring af forsikringstekniske
begreber
Afgivne genforsikringspræmier
De præmier, som et forsikringsselskab betaler til
genforsikringsselskaber med henblik på at opnå delvis
dækning for sine forsikringsydelser (erstatninger/
godtgørelser).
Combined Ratio
Et nøgletal for rentabiliteten, der anvendes af et
forsikringsselskab til at vise, hvor stor en andel af
præmieindtægten der anvendes til erstatninger,
omkostninger samt genforsikring.
Diskonteringseffekt
De forsikringsmæssige hensættelser er beregnet ved
tilbagediskontering af fremtidige ydelser. Som følge
heraf reduceres de forsikringsmæssige hensættelser.
F.e.r. – For egen regning
Udtrykket anvendes, når et beløb er opgjort efter
fradrag af genforsikringens andel.
Fortjenstmargen
Den forventede, fremtidige indtjening på indgåede,
men endnu ikke udløbne forsikringsaftaler, det vil
sige de forsikringsaftaler, der skal dækkes af præmiehensættelsen.
IBNR (Incurred But Not Registered)
Hensættelse til indtrufne, men ikke anmeldte sager,
samt til tidligere afgjorte sager, som eventuelt bliver
genoptaget.

Kapitalgrundlag
Den kapital et forsikringsselskab kan benytte til at
dække sit kapitalkrav med.
Minimumskapitalkrav
Den minimumskapital, et forsikringsselskab skal være
i besiddelse af for at kunne bevare tilladelsen til at
drive forsikringsvirksomhed.
Operating Ratio
Et nøgletal, der viser effektiviteten af en virksomheds
ledelse ved at sammenholde driftsudgift med omsætningen.
RBNS (Registered But Not Settled)
Hensættelse til indtrufne, anmeldte, men ikke afgjorte
sager, samt til tidligere afgjorte sager, der er genoptaget.
Risikomargen
Den risikopræmie en tredjepart vil kræve for at
overtage hensættelser inklusive den tilknyttede risiko.
Der opgøres separate risikomargener for præmiehensættelsen og erstatningshensættelsen.
Solvensdækning
Nøgletal, som viser forholdet mellem kapitalgrundlag
og kapitalkravet.
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