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Forbundets hovedaktivitet
Med mere end 100 års erfaring er forbundet speciali-
ster i arbejdsskader inden for den maritime branche, 
og kender, bedre end nogen anden, arbejdsgangen, 
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 nødven-
dige hjælp, hvis de kommer til skade på deres arbejds-
plads til søs.

I alt forsikrer forbundet omkring 12.000 ansatte til 
søs – og medarbejderne 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 forbundet en forsikring på ar-
bejdsskadelignende vilkår til skibe under fremmed 
flag, samt en forsikring for rederens erstatningsansvar 
for tab og beskadigelse af en søfarendes ombordvæ-
rende ejendele, jf. lov om søfarendes ansættelsesfor-
hold (Sømandsloven) § 61. Begge disse forsikringer ud-
gør en meget begrænset del af den samlede aktivitet.

Væsentlige begivenheder i 2014
Arbejdsskaderetslige
På det arbejdsskaderetslige område er der særligt to 
begivenheder i 2014, der påkalder sig opmærksom-
hed. Det er ombudsmandens og kammeradvokatens 
meget alvorlige påvisning af en række fejl i Arbejdsska-
destyrelsens arbejdsrutiner og afgørelser, samt Østre 
Landrets afgørelse af 4. november 2014 om udmåling 
af erhvervsevnetab for udenlandske søfarende. Først-
nævnte vurderes ikke til at få de helt store økonomiske 
konsekvenser for forbundet, selvom Arbejdsmarkeds-
styrelsen principielt gennemser samtlige afgørelser for 
at afgøre, om sagerne bør genoptages. Østre Landsrets 
dom vil derimod få betydning for tidligere og kom-
mende skadesår, da udmålingen af erhvervsevnetab 

alene skal ske i det nominelle løntab, som følger af ar-
bejdsskade.

Et moderne arbejdsskadesystem
Under overskriften ”Et moderne arbejdsskadesystem” 
kom et ekspertudvalg i december 2014 med en lang 
række anbefalinger til ændret indsats og erstatninger 
i en kommende revision af arbejdsskadeloven. Politisk 
har der været et ønske om en hurtigere og bredere til-
bagevenden til arbejdslivet for den skadelidte.  Dels af 
hensyn til de personlige konsekvenser ved at stå uden 
for arbejdsmarked, men også af hensyn til de sam-
fundsøkonomiske konsekvenser som øgede offent-
lige ydelser og manglende skattebetaling. Rapporten 
indeholder mange gode og spændende anbefalinger, 
men den adresserer desværre slet ikke forholdet med 
udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Det er særligt et 
problem, fordi erstatningerne fra arbejdsskadeforsik-
ringen fremadrettet skal ses i sammenhæng med de 
øvrige offentlige tiltag og ydelser.  Det kan betyde, at 
den udenlandske arbejdskraft enten vil opleve en ”for 
lille” erstatning, eller at erstatningerne for samme ska-
de bliver dyrere for udenlandsk arbejdskraft end dansk 
arbejdskraft – som følge af, at de udenlandske tilskade-
komne ikke kan modtage offentlige ydelser og hjælp. 

Fortsat rentefald
Det fortsatte rentefald i 2014 har været en selvstæn-
dig udfordring for branchen i almindelighed og derfor 
også for forbundet. Rentefaldet betyder, at vi oplever 
en lavere diskontering (et kursfald) på vores forsik-
ringsmæssige forpligtelser, og da bestyrelsen via sin in-
vesteringspolitik har valgt en kortere varighed på ren-
tebærende investeringer, end de forsikringsmæssige 
forpligtelser, har vi ikke opnået helt samme kursgevin-
ster. Varigheden på de forsikringsmæssige forpligtelser 
var 12,8 og 3,5 på investeringerne. Vi opnår dog samlet 
et positivt investeringsmæssigt afkast på 11 millioner 
kroner.

Ledelsesberetning for 2014
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1 år 5 år 10 år 20 år 30 år 40 år

Ultimo 2012 0,31 0,89 1,69 2,35 2,87 3,20

Ultimo 2013 0,21 1,20 2,24 2,87 3,24 3,48

Ultimo 2014 0,18 0,54 0,99 1,54 2,29 2,76

Tabellen viser Finanstilsynets diskonteringskurve for udvalgte varig- 
heder ultimo 2012, 2013 og 2014 .

Solvens II – nye ledelses- og kapitalkrav
2014 blev også året, hvor der kom et endelig punk-
tum for Solvens II forberedelserne, som er besluttet 
skal træde i kraft 1. januar 2016. Både bestyrelsen og 
organisationen har igennem de seneste mange år ar-
bejdet med forberedelserne til Solvens II og er godt 
forberedt, når Finanstilsynet udsteder nye/rettede be-
kendtgørelser i løbet af 2015. Der forventes omkring 
18 bekendtgørelser som følge af Solvens II træder i 
kraft.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Antal forsikrede
Igen i år er antallet af forsikrede steget med godt tre 
procent. Forbundet nyder godt af, at der foregår en 
indflagning til DIS, selvom enkelte eksisterende kun-
der har valgt at udflage tonnage. Markedspositionen er 
forbedret, da den indflagede tonnage har valgt at lade 
sig arbejdsskadeforsikre i forbundet. Det understreger 
det positive i forbundets fokus på at komme tættere på 
kunder og samarbejdspartnere.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er det sær-
ligt specialfartøjer og tank, der udgør fremgangen.

2013 2014

Last, tør 2.561 2.597

Last, tank 2.686 2.603

Last, speciel 1.348 1.634

Passagerskibe 1.106 1.123

Diverse 723 667

I alt 8.424 8.624

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

Præmiens udvikling
Igen i år har det været muligt for forbundet at nedsætte 
den endelige præmie for 2014 i forhold til den faktiske 
opkrævede. Som en konsekvens af den faktiske skade-
belastning og forbundets generelle økonomiske styr-
ke, har bestyrelsen fundet det forsvarligt at nedsætte 
præmien med 45 procent fra 11,00 kroner pr. forhy-
ringsdag til 6,00 kroner pr. forhyringsdag, svarende til 
en årlig præmie på 2.160.

2014 2013 2012 2011 2010

Grundpræmie 11 11 11 11 28

Endelig præmie 6 8 6 6 10

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

Forbundets præmie anses for yderst konkurrencedyg-
tig i forhold til andre arbejdsskadesforsikringsselska-
bers præmieniveau. Derudover må man holde sig for 
øje, at det øvrige forsikringserhvervs normale tariffer 
er baseret på en fuldtidsstilling på kun 225 forsikrings-
dage svarende til 1.665 timer årligt, mens forbundets 
præmie er baseret på en fuldtidsstilling á 360 forsik-
ringsdage svarende til 2.664 timer årligt – og med en 
dækning døgnet rundt under opholdet ombord, da 
den søfarende også befinder sig på arbejdspladsen – 
skibet – i fritiden.

Årets skader
Der er i alt anmeldt 600 skader i 2014, hvilket er lidt 
under niveau i forhold til 2013. Antallet af brille- og 
tandskader var 60 mod 57 i 2013. Udviklingen i antal-
let af anmeldelser siger meget lidt om den endelige 
skadebelastning, men interessant er det dog, at antal-
let holdes nogenlunde stabilt, selvom eksponeringen 
igennem årerne har været stigende.



7UFDS ÅRSRAPPORT 2014

2014 2013 2012 2011 2010

Briller/tænder 60 57 90 80 84

Bagatelskade 402 460 414 459 532

Oversendt til arbejds-
skadestyrelsen

138 113 124 79 39

Anmeldte skader i alt 600 630 628 618 655

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

Afløbsgevinst
Årets resultat er særligt påvirket af en afløbsgevinst for 
egen regning på 35,0 millioner kroner, som skyldes en 
revurdering af behovet for hensættelser til IBNR og IB-
NER, samt revurdering af inflationsforventningen.

Årets resultat
Året udviser et overskud efter skat på 6,0 millioner kro-
ner, som ledelsen anser for tilfredsstillende, når der tages 
hensyn til den lave præmie. Efter disponering af årets re-
sultat udgør egenkapitalen 207,2 millioner kroner.

Særlige risici
Forbundet er særlig 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 højesterets-
domme påvirke forbundets økonomiske position. For-
bundets risici er nærmere beskrevet i note 18 om risiko-
oplysninger, som vi i øvrigt henviser til.

Kapitalforhold 
Efter Finanstilsynets opgørelser med forskellige risiko-
scenarier, der viser et forsikringsselskabs styrke over for 
en negativ udvikling på de finansielle markeder, befin-
der forbundet sig ultimo 2014 i “grønt lys” og kan mod-
stå en negativ markedsudvikling.

Forbundet har pr. 31. december 2014 en basiskapital 
på 201,7 millioner kroner. Ultimo 2013 udgjorde basis-
kapitalen 194,2 millioner kroner.

Forbundets kapitalkrav udgør pr. 31. december 2014 
27,5 millioner kroner.

Det individuelle solvensbehov er opgjort til 153,3 

millioner kroner, og tilstrækkelig basiskapital er opgjort 
til 203,1 millioner kroner, hvilket giver en solvensdæk-
ning på 133. Forbundets tilstrækkelige basiskapital er 
opgjort som følger:

Egenkapital 207.191
Værdi af skatteaktiver -6.902
Ændring i værdiansættelse  
erstatningshensættelser, netto 43.125
Risikotillæg -39.445
Skatteeffekter af punkterne 21.-32.  
jf. bekendtgørelsen -901
Tilstrækkelig basiskapital 203.068

2014 2013 2012

Kapitalkrav 27,5 27,6 26,0

Basiskapital 201,7 194,2 199,6

Individuelt solvensbehov 153,3 147,7 142,0

Tilstrækkelig basiskapital 203,1 174,3 180,7

Tabellen viser udviklingen i forbundets kapitalkrav mv. ultimo året de 
sidste tre år. Det bemærkes, at det individuelle solvensbehov pr. 2013 
og 2012 er opgjort efter reglerne gældende pr. 1. januar 2014, dog er 
tilstrækkelig basiskapital opgjort ved hjælp af approximationer. Beløb i 
millioner kroner.

Forbundet opfylder derfor Finanstilsynets krav til sol-
vens.

Generationsskifte i UFDS
Forbundets direktør gennem mange år gik i 2014 på 
pension, og forbundets hidtidige økonomichef, Ja-
cob Munch, overtog stillingen som administrerende 
direktør, CEO. Med sit indgående kendskab til Det Blå 
Danmark sikrer Jacob Munch kontinuitet i forbundet. 
Samtidig er han med til at understrege, at forbundet 
gennem de seneste år ud over det fagjuridiske i højere 
grad fokuserer på risikostyring, compliance og økono-
mi. Der er samtidig med Jacob Munchs tiltræden som 
administrerende direktør sat et generelt generations-
skifte i gang i organisationen.

2014 var også året, hvor forbundets bestyrelse fik ny 
formand. Efter nogle år som formand for bestyrelsens 
revisionsudvalg tiltrådte Christian Merrild i efteråret 
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som ny bestyrelsesformand, da den tidligere formand 
gik på pension. Den nye bestyrelsesformand udtrykte 
ønsker om at styrke forbundets profil ved at være mere 
udadvendt, opsøgende og serviceminded.

Som led i ambitionen om at få forbundet tættere på 
kunder og samarbejdspartner, er der dels iværksat en 
række tiltag, der retter sig imod organisationen og dels 
en række aktiviteter, der øger forbundets synlighed. 
Som noget helt nyt deltog forbundet med en stand på 
messen Maritime Fair, hvor personalet havde mulighed 
for at møde kunder og interessenter. Standen var lavet 
i fælleskab med Søfartens Arbejdsmiljøråd, Handels-
flådens Velfærdsråd og Søfartens Bibliotek og under-
stregede forbundets position, som en vigtig aktør for 
maritim sikkerhed. 

Forventet udvikling
Arbejdsskadeforsikringspræmierne skal til stadighed 
tilpasses for at imødekomme de krav, der løbende ret-
tes mod arbejdsskadeforsikringssystemet som følge af 
forøgede erstatninger, ændrede lovkrav og ikke mindst 
erstatningshensættelser, alt under særlig hensyntagen 
til den finansielle markedssituation samt den endelige 
implementering af Solvency II i 2016.

Modsat oplever forbundet et pres på omkostninger-
ne hos de danske rederier, og derved et stadig stigende 
ønske om konkurrencedygtige præmier, hvilket alene 
kan opnås ved fortsat fokus på driften.

For 2015 forventes et resultat på niveau med 2014. 
Forbundet vil også i tiden fremover fortsætte sin aktivi-
tet og tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Revisionsudvalg
Stefan D. Buch er efter bestyrelsens vurdering det uaf-
hængige og særligt kvalificerede bestyrelsesmedlem, 
som fungerer som formand for revisionsudvalget, da 
han opfylder kravene efter Finanstilsynets bekendt-
gørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder. 
Han har nemlig i en årrække været økonomidirektør i 
en børsnoteret virksomhed og direktør i et captive sel-
skab med arbejdsskader.

Kønsmæssig repræsentation i bestyrelsen
Det er bestyrelsens målsætning, at mindst tre af de syv 
bestyrelsesmedlemmer er kvinder.

Bestyrelsens ledelseshverv (direktion/bestyrelses-
poster) uden for Forbundet 
Ledelsesberetningen skal indeholde oplysninger om 
bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv i erhvervs-
virksomheder uden for Ulykkesforsikringsforbundet 
for Dansk Søfart:

Christian Merrild 
Formand i Monjassa Holding A/S, Monjasa A/S. 

Anne Hedensted Steffensen 
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS. 

Jørgen Jørgensen Folmer 
Direktør i Rederiet Folmer Invest ApS, Rederiet JJF A/S, 
H. Folmer & Co. I/S, Firmaet Jørgen Folmer ApS, Jørgen 
Holding ApS, JJF ApS, Rederiet Jørgen Folmer A/S, Jør-
gen Folmer A/S. 
Bestyrelsesmedlem i Rederiet Folmer Invest ApS, Rede-
riet JJF A/S, Rederiet Jørgen Folmer A/S, Jørgen Folmer 
A/S. 

Morten Ligaard 
Formand i Hyperbaric Consult A/S. 

Peter Wilsund 
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS.

Michael Wengel-Nielsen 
Formand for Handelsflådens Velfærdsråd, Søfartens Ar-
bejdsmiløråd.

Stefan D. Buch
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS.
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet 
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar- 
31. december 2014 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 2014 og resultatet 
af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar- 
31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede- 

gørelse for udviklingen i forbundets aktiviteter og øko-
nomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste 
risici og usikkerhedsfaktorer, som forbundet kan påvir-
kes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse

København den 27. marts 2015

Jacob Munch
Administrerende direktør

Ledelsespåtegning

Bestyrelse

 Christian Merrild Anne H. Steffensen Michael Wengel-Nielsen
 Formand Næstformand Medlem

 Morten Ligaard Stefan D. Buch Jørgen Folmer Peter Wilsund
 Medlem Medlem Medlem Medlem



10 UFDS ÅRSRAPPORT 2014

Til medlemmerne i Ulykkesforsikringsforbundet 
for dansk Søfart, Gensidigt Forbund 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Ulykkesforsikrings-
forbundet for dansk Søfart, Gensidigt Forbund for 
regnskabsåret 1. januar-31. december 2014, der omfat-
ter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, egen-
kapitalopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter lov om finansiel virksomhed. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Det 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 afhæn-
ger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-
deringen overvejer revisor intern kontrol, som er rele-
vant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet er at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En re-
vision 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 revisions-
bevis 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 ret-
visende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet 
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. 
december 2014 i overensstemmelse med lov om finan-
siel virksomhed. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gen-
nemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget 
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 
årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. 

København, 27. marts 2015 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Martin Juul Møller Thomas Hermann
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors erklæringer
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FORSIKRINGSVIRKSOMHED
Bruttopræmier

Afgivne forsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser

Præmieindtægter for egen regning

Forsikringsteknisk rente

Udbetalt erstatningsudgifter

Ændring i erstatningshensættelserne

Ændring i genforsikringsandele af erstatningshensættelserne

Erstatningsudgifter for egen regning i alt

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

Forsikringsteknisk resultat

Renteindtægter og udbytte mv.

Kursreguleringer

Renteudgifter

Administrationsvirksomhed i forbindelse med investeringsvirksomhed

Investeringsafkast

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

Resultat før skat

Skat

Årets resultat

Totalindkomstopgørelse

Årets resultat

Anden totalindkomst

Årets totalindkomst

2014
17.515

-900

0

16.615

2.933

-36.629

26.690

4.694

-5.245

-11.569

2.734

14.046

-2.323

-54

-632

11.037

-6.280

4.757

7.491

-1.454

6.037

6.037

0

6.037

NOTE
2

3

4

5

6

7

8

9

3

10

2013
22.627

-900

0

21.727

5.798

-45.518

-466

0

-45.984

-11.537

-29.996

13.329

20.528

-36

-508

33.313

-8.719

24.594

-5.402

687

-4.716

-4.716

0

-4.716

RESULTATOPGØRELSE  (T.KR)
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AKTIVER
Driftsmidler

Materielle aktiver i alt

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Indlån i kreditinstitutter

Andre finansielle investeringsaktiver i alt

Investeringsaktiver i alt

Genforsikringsandele af erstatningshensættelserne

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Udskudt skat (skatteaktiv)

Aktuelle skatteaktiver

Likvide beholdninger

Andre aktiver i alt

Tilgodehavende renter

Andre periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter i alt

Aktiver i alt

PASSIVER
Egenkapital primo

Overført resultat

Egenkapital i alt

Præmiehensættelser

Erstatningshensættelser

Forskningsmæssige hensættelser i alt

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Selskabsskat

Anden gæld

Gæld i alt

Passiver i alt

2014
839

839

232.255

361.721

677

594.653

595.492

4.694

3.244

86

8.024

5.448

1.246

1.656

8.350

2.405

1.632

4.037

615.903

201.133

6.037

207.170

0

390.402

390.402

14.308

0

4.023

18.331

615.903

NOTE

12

11

14

15

 

5

10

2013
1.934

1.934

205.316

357.895

10.542

573.753

575.687

 

295

198

493

6.902

1.097

3.066

11.065

2.859

1.517

4.376

591.621

205.849

-4.716

201.133

0

375.487

375.487

9.033

0

5.968

15.001

591.621

BALANCE  (T.KR)
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapital primo

Årets resultat

Årets totalindkomst

Egenkapital ultimo

NOTER
Anvendt regnskabspraksis 

Sikkerhedsstillelser

Følsomhedsoplysninger

Femårsoversigt

Øvrige noter

OVERFØRT 

OVER- OG UNDERSKUD I ALT

EGENKAPITALOPGØRELSE  (T.KR)

201.133

6.037

0

207.170

201.133

6.037

0

207.170

NOTE

1

13

16

17

18-19
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1 . ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten er udarbejdet efter reglerne i Lov 
om finansiel virksomhed og Finanstilsynets be-
kendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-
ringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, 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.

Ved første indregning måles aktiver og for-
pligtelser til kostpris. Måling efter første indreg-
ning sker som beskrevet for hver enkelt regn-
skabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til 
oplysninger, der fremkommer efter balanceda-
gen, men inden årsrapporten aflægges, og som 
bekræfter eller afkræfter forhold, der eksistere-
de på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i 
takt med at de indtjenes, mens omkostninger 
indregnes med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret.

Resultatopgørelse
Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfald-
ne bruttopræmier, reguleret for forskel i præ-
miehensættelsen og for afgivne genforsikrings-
præmier. Alle forbundets forsikringskontrakter 
udløber på balancetidspunktet.

Forsikringsteknisk rente f.e.r udgør en 
markedsforrentning af de forsikringsmæssige 
hensættelser. Forrentningen er beregnet på 
grundlag af årets gennemsnitlige forsikrings-
mæssige hensættelser f.e.r., som rentesats er 

brugt et gennemsnit af rentepunktet på diskon-
teringskurven gennem året svarende til hen-
sættelsernes varighed. Den del af forøgelsen af 
erstatningshensættelserne, der kan henføres til 
diskontering fradrages under forsikringsteknisk 
rente.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets ud-
betalte erstatningsbeløb inklusiv omkostninger 
til skadesbehandling reguleret for forskydning i 
erstatningshensættelser. Den del af forøgelsen 
af hensættelserne, der kan henføres til diskon-
tering, indregnes under forsikringsteknisk rente 
f.e.r., mens den del, der kan henføres til ændring 
i den anvendte diskonteringssats, overføres til 
kursreguleringer.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 
omfatter omkostninger, der vedrører admini-
strationen af forsikringskontrakterne, herunder 
omkostninger til personale, husleje, kontorhold 
samt afskrivninger.

Renteindtægter og udbytter m.v. omfat-
ter renter af obligationer og bankindeståender 
samt udbytter af aktier og investeringsbeviser.

Kursreguleringer omfatter værdiregulering 
af obligationer og investeringsbeviser. Endvi-
dere indgår ændring i erstatningshensættelser, 
der kan henføres til ændring i den anvendte dis-
konteringssats.

Administrationsomkostninger i forbindel-
se med investeringsvirksomhed omfatter de 
omkostninger, der kan henføres til handel med 
og administration af investeringsaktiverne.

Skat indeholder den aktuelle skat og ændring 
af udskudt skat, der påhviler årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodeha-
vende aktuel skat indregnes i balancen opgjort 
som beregnet skat af årets skattepligtige ind-
komst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige 
forskelle mellem regnskabsmæssige og skatte-
mæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor 
den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres 
med udgangspunkt i den planlagte anvendelse 
af det enkelte aktiv. Negative forskelle og skat-

NOTER  (T.KR)
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temæssige underskud (skatteaktiv) medtages i 
opgørelsen af udskudt skat, hvis det er overve-
jende sandsynligt, at disse kan udnyttes i fremti-
den og kun med den værdi, hvortil de forventes 
udnyttet.

Balance
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. I kostprisen med-
regnes alle omkostninger, der er foranlediget 
af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til at blive taget i brug. Der foretages li-
neære afskrivninger baseret på en forventet 
brugstid på 5 år, bortset fra it, hvor brugstiden 
forventes at være 3 år.

Tilgodehavender indregnes til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegå-
else af forventet tab.

Fremmed valuta omregnes ved første ind-
regning til danske kroner efter transaktionsda-
gens kurs. Beholdninger i fremmed valuta på 
balancedagen reguleres til balancedagens kurs 
svarende til kursen på seneste handelsdag.

Investeringsaktiver, der er genstand for of-
fentlig notering, måles til dagsværdi, som fast-
sættes ud fra lukkekursen på balancedagen. 
Investeringsaktiverne indregnes på afregnings-
dagen.

Finansielle instrumenter og afledte finan-
sielle instrumenter indregnes til dagsværdi, på 
handelsdatoen. Værdireguleringen indgår i re-
sultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter indregnet un-
der aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeaf-
grænsningsposter måles til kostpris.

Forsikringsmæssige hensættelser
Præmiehensættelser fastsættes som det stør-
ste beløb af 1) det der efter bedste skøn må 
forventes at skulle betales i anledning af forsik-
ringsbegivenheder (inkl. direkte og indirekte 
sags og administrations-omkostninger), som 
må forventes at finde sted efter balancedagen, 

og som er dækket af de forsikringskontrakter, 
Forbundet har indgået eller 2) den beregnede 
andel af bruttopræmien, der svarer til den del 
af forsikringsperioden, der forløber efter balan-
cedagen. Forbundets forsikringskontrakter har 
alle kalenderåret som dækningsperiode, hvor-
for Forbundet ultimo året ikke har nogle præ-
miehensættelser.

 Erstatningshensættelser omfatter beløb til 
dækning af senere betalinger og omkostninger 
for forsikringsbegivenheder indtruffet i regn-
skabsåret eller tidligere. Erstatningshensættel-
serne opgøres som summen af de beløb, som 
Forbundet efter bedste skøn må forventes at 
skulle betale i anledning af forsikringsbegiven-
heder, som har fundet sted indtil balancedagen 
ud over de beløb, som allerede er betalt i anled-
ning af sådanne begivenheder. Erstatningshen-
sættelserne indeholder endvidere de omkost-
ninger Forbundet skønner at skulle afholde til 
skadesbehandling. Hensættelsen til dækning af 
løbende ydelser estimeres ved at beregne det 
fremtidige cashflow på baggrund af gældende 
kendelser i de konkrete sager. 

Hensættelsen til uafgjorte sager estimeres 
overordnet ved hjælp af statistiske metoder,  
hvori der medtages data for betalte erstatninger/
omkostninger og afgørelser om løbende ydelse, 
frekvenser, sagsbehandlingstid, samt individuel 
vurdering af alle åbne sager på balancedagen. 
Dødeligheden fastsættes ud fra G82-grundlaget. 
Hensættelserne er dog styrket som følge af en 
øget levetid og senere pensionsalder.

Erstatningshensættelser diskonteres. Diskon-
teringen er baseret på en rentekurve, der afspej-
ler den varighed, der anvendes på de forvente-
de fremtidige forbrug af hensættelsen.

Hensatte forpligtelser indregnes, når For-
bundet som følge af en begivenhed indtruffet 
senest på balancedagen har en retlig eller fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må 
afgives økonomiske fordele for at indfri forplig-
telsen.



1616

2. PRÆMIEINDTÆGTER F.E.R

Opkrævet bruttopræmie, Danmark *)

Bruttopræmieindtægter

Bruttoerstatningsudgifter

Bruttodriftsomkostninger

Resultat af afgiven forretning

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

Forsikringsteknisk resultat

2014

Antal skader

Erstatninger gennemsnitlig

Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget

2013

Antal skader

Erstatninger gennemsnitlig

Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftiget

3. FORSIKRINGSTEKNISK RENTE
Forsikringsmæssige hensættelser primo

Forsikringsmæssige hensættelser ultimo

Sum

Grundlag for forsikringsteknisk rente

Forsikringsteknisk rente 1,64% (2013 2,29%)

Diskonteringseffekt (løbetidsforkortelse)

ANSVARS-

FORSIKRING

ARBEJDSSKADE-

FORSIKRING I ALT

86

86

-18

-54

14

0

14

1

18

0,00

6

34

0

2014
375.487

390.402

765.889

382.945

6.280

-3.347

2.933

17.429

17.429

-9.921

-11.515

3.794

-213

2.933

2.720

600

61

0,07

630

73

0,07

17.515

17.515

-9.939

-11.569

3.794

-199

2.933

2.734

601

61

0,07

636

72

0,08

2013
385.958

375.487

761.445

380.723

8.719

-2.921

5.798

*) 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 loka-

lisering. Henset til strukturen af den danske handelsflådde 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 arbejdsskade forsikring.



1717

4. ERSTATNINGSUDGIFTER
Betalte erstatninger for egen regning

For dødstilfælde:

Kapitalerstatninger

Løbende ydelser til enker og børn

For invaliditetstilfælde:

Kapitalerstatninger

Løbende ydelser

Øvrige:

Lægebehandling og erklæringer

Udgifter til § 5 og § 47

Erstatninger løsøreforsikring

Erstatninger fremmedflagsforsikring

Betalte erstatninger i alt

Modtaget genforsikringsdækning

Afholdte udgifter til skadeadministration

5. ERSTATNINGSHENSÆTTELSER
Uafgjorte skader, Arbejdsskade & Fremmedflagsforsikring

Saldo, primo

Kursregulering

Løbetidsforkortelse

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Saldo, ultimo

Hensættelse til administration af erstatningshensættelser

Saldo, primo

Kursregulering

Løbetidsforkortelse

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Saldo, ultimo

Hensættelse til dækning af løbende ydelser

Saldo, primo

Kursregulering

Løbetidsforkortelse

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Saldo, ultimo

Erstatningshensættelser primo, netto

Kursregulering

Løbetidsforkortelse

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Erstatningshensættelser ultimo, netto

2014

151

2.768

13.173

14.145

992

444

18

0

31.691

0

4.938

36.629

161.446

13.344

1.235

-21.908

154.117

22.197

165

190

-2.587

19.965

191.844

24.749

1.922

-2.195

216.320

375.487

38.258

3.347

-26.690

390.402

2013

303

3.257

20.258

14.630

850

442

203

44

39.987

0

5.531

45.518

168.902

-4.674

1.170

-3.952

161.446

19.310

-37

0

2.924

22.197

197.746

-9.147

1.751

1.494

191.844

385.958

-13.858

2.921

466

375.487
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6. FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTOMKOSTNINGER
Administration

Gager, honorarer, pensioner m.v.

Revisions, aktuarhonorarer og advokatomkostninger

Husleje, rengøring, vedligeholdelse m.v

Kommunikation (Porto og telefon)

EDB, Soft- & hardware og konsulentbistand

Kontorartikler 

Autodrift

Diverse administrationsudgifter

Diverse administrationsindtægter

Afskrivninger

Afskrevne præmierestancer

Tab ved afgang af driftmidler

Afskrivninger på driftmidler

Afgifter til det offentlige

Lønsumsafgift

Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen

Bidrag til Finanstilsynet

Administrationsomkostninger i alt

Overført til skadeadministration

Administrationsomkostninger, netto

Forbundet beskæftigede i gennemsnit

Specifikation af poster indeholdt i samlede omkostninger

Vederlag til direktionen:

Jacob Munch

Mogens Gregersen

Vederlag til bestyrelsen, ialt

Vederlag til bestyrelse, ledelse og væsentlige risikotagere er fast og uden bonus eller incitamentsordninger.

Bestyrelsens vederlag specificeret således

Christian Merrild, formand for bestyrelsen

Gunner Pedersen, afgået

Anne H. Steffesen, næstformand 

Michael Wengel-Nielsen, medlem

Peter Wilsund, medlem

Jørgen Folmer, medlem

Morten Ligaard 

Stefan Buch (tiltrådt)

Peter Bjerregaard, næstformand (afgået)

Lone Scheuer Larsen, medlem (afgået)

Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgte revisorer, Deloitte

Lovpligtig revision

Andre erklæringer med sikkerhed

Skatterådgivning

Honorar for andre ydelser:

2014

6.370

2.963

566

166

1.806

98

160

986

-110

13.005

8

13

1.108

1.129

690

1.661

22

2.373

16.507

-4.938

11.569

6

769

1.837

685

160

150

110

60

60

60

60

25

0

0

685

211

24

0

2.925

3.160

2013

4.940

4.739

811

174

1.836

206

138

1.313

-151

14.006

0

0

1.225

1.225

542

1.278

17

1.837

17.068

-5.531

11.537

6

1.240

735

100

200

55

60

60

60

60

0

110

30

735

232

24

8

3.681

3.945
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7. RENTER OG UDBYTTE
Udbytte af investeringsforeningsandele

Renteindtægt, obligationer 

Renteindtægt, bankindestående

8. KURSREGULERINGER
Realiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver

Urealiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver

Gevinster & (tab) vedr. investeringsaktiver i alt

Kursregulering af erstatningshensættelser mv.

Kursgevinster og (tab) vedr. erstatningshensættelser

9. RENTEUDGIFTER
Renteudgifter vedr. ankede sager

Renteudgifter, andet

10. SKAT
Aktuel skat

Ændring af udskudt skat

Ændring af skatteprocent, udskudt skat

Regulering vedrørende tidligere år

Effektiv skat

24,5% af resultat før skat

Bundfradrag, skat af permanente forskelle

Regulering vedrørende tidligere år samt udskudt skat

Effekt af nedskrivning af skatteaktiv, ændret skatteproc.

11. UDSKUDT SKAT
Udskudt skat primo

Regulering vedrørende tidligere år

Ændring af skatteprocent, udskudt skat

Årets bevægelser

Specifikation af udskudt skat

Materielle anlægsaktiver

Fremførtbart underskud

2014
3.587

10.459

0

14.046

4.121

31.814

35.935

-38.258

-38.258

-2.323

-11

-43

-54

0

1.592

-162

24

1.454

1.835

-243

24

-162

1.454

-6.902

25

-163

1.592

-5.448

-2.883

-2.565

-5.448

2013
3.340

9.989

0

13.329

606

6.064

6.670

13.858

13.858

20.528

0

-36

-36

0

-1.575

913

-25

-687

1.351

225

25

-914

687

-6.215

-25

913

-1.575

-6.902

-2.483

-4.419

-6.902
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12. MATERIELLE AKTIVER
Driftmidler:

Kostpris, primo

Tilgang i årets løb

Afgang i årets løb

Kostpris, ultimo

Akkumuleret afskrivning, primo

Årets afskrivninger

Årets afskrivninger på afhændede og skrottede aktiver

Tidligere års afskrivning på afhændede og skrottede aktiver

Akkumuleret afskrivning, ultimo

Bogført værdi, ultimo

13. SIKKERHEDSSTILLELSER
Til sikkerhed for selskabets forsikringsmæssige forpligtelser er der 

registrerede aktiver pr. balancedagen, ført i henhold til lov om  

finansiel virksomhed § 167, stk. 1 for:

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Finansielle instrumenter

Indlån i kreditinstitutter

Registrerede aktiver i alt

14. ANDRE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Forudbetalte erstatninger

Forudbetalte omkostninger

15. EGENKAPITAL
Overført resultat tidligere år

Overført resultat dette år

Egenkapital

Forbundets beregnede basiskapital og kapitalkrav udgør følgende:

Egenkapital jf. balancen

Korrektion vedr. skatteaktiv

Basiskapital

Kapitalkrav

16. 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.

Valutarisiko (VaR 99,5)

Tab på modparter på 8 pct.

2014

5.002

156

-410

4.748

3.068

1.108

-267

0

3.909

839

409.664

44.860

364.127

0

677

409.664

1.403

229

1.632

201.133

6.037

207.170

207.170

-5.448

201.722

27.541

12.668

-11.357

-21.220

0

-4.064

-6.070

2013

4.275

742

-15

5.002

1.858

1.225

0

-15

3.068

1.934

381.077

35.725

335.385

0

9.967

381.077

1.334

183

1.517

205.849

-4.716

201.133

201.133

-6.902

194.231

27.603

17.982

-14.530

-18.718

0

-4.988

-4.495
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17. FEMÅRSOVERSIGT (T.KR)

2014 2013 2012 2011 2010

Bruttopræmieindtægter 17.515 22.627 18.034 17.221 25.325

Forsikringsteknisk rente 2.933 5.798 6.012 5.119 4.510

Bruttoerstatningsudgifter -5.245 -45.984 -48.542 -25.362 -15.189

Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt -11.569 -11.537 -11.678 -10.693 -7.431

Resultat af genforsikring 3.794 -900 -900 -912 -949

Forsikringsteknisk resultat 2.734 -29.996 -37.074 -18.473 1.864

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 4.757 24.594 24.384 17.615 48.143

Selskabsskat -1.454 687 6.180 3.363 -7.097

Periodens resultat 6.037 -4.716 -6.509 2.980 42.909

Afløbsresultat brutto 30.329 -3.764 -3.091 1.528 33.253

Afløbsresultat for egen regning 35.023 -3.764 -3.091 1.528 33.253

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 390.402 375.487 385.958 368.168 333.079

Forsikringsaktiver, i alt 3.244 295 1.098 688 1.699

Egenkapital i alt 207.170 201.133 205.849 212.358 209.378

Aktiver i alt 615.903 591.621 613.414 606.598 587.190

Bruttoerstatningsprocent i alt 29,95 203,23 269,17 147,27 59,98

Brutto omkostningsprocent 66,05 50,99 64,76 62,09 29,34

Combined Ratio 74,34 258,19 338,92 214,66 93,07

Operating Ratio 63,67 205,53 254,18 165,47 79,00

Relativt afløbsresultat 9,33 -0,98 -0,84 0,46 9,50

Egenkapitalforrentning i procent 2,88 -2,28 -3,11 1,57 25,65

Solvensdækning 7,32 6,87 7,67 8,16 8,03

18. FINANSIELLE INSTRUMENTER
Forbundet har termineret sine afdækningskon-
trakter vedrørende rente og inflationsrisiko i 
regnskabet 2012  og har på balancedagen in-
gen afdækninger. 

19. RISIKOOPLYSNING
Risikostyring
Bestyrelsen fastlægger rammerne for Ulykkes-
forsikringsforbundets risikostyring, mens den 
daglige ledelse løbende overvåger Forbun-

dets risici og sikrer, at rammerne overholdes. 
Ulykkesforsikringsforbundet er påvirket af en 
række risici, som falder under følgende kate-
gorier:

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 begrænsnin-

Femårsoversigten er korrigeret for fejl i opgørelsen af afløbsresultatet, idet der ikke var indregnet kursregulering i diskonterings-
efekterne.
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ger 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 mar-
kedsforholdene, herunder ændringer i renten, 
aktiekurser, valutakurser og kreditspænd. Her-
udover har Forbundet risici relateret til frem-
skaffelse af likviditet til at betale sine forpligtel-
ser inden for en kort tidshorisont og risiko for 
tab på, at en modpart misligeholder sine beta-
lingsforpligtelse.

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 li-
kvide børsnoterede værdipapirer. Modpartsrisi-
koen er begrænset, da hovedparten af Forbun-
dets obligationsbeholdning består af stats- og 
realkreditobligationer med høj rating.

Forsikringsmæssige risici
Forbundet tegner alene arbejdsskadeforsikring 
indenfor 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 uøn-
skede risici.

Til afdækning af risikoen ved store enkeltstå-
ende skadesbegivenheder og for at forhindre, at 
en tilfældig begivenhed giver store tab, har For-
bundet 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. Forretnings-
gange og politikker er afstemt efter Forbundets 
størrelse, således at der er en betryggende ba-
lance mellem risiko og de indbyggede kontrol-
elementer.

Forretningsmæssige risici
Forretningsmæssige risici omfatter strategiske 
risici, omdømmerisici og andre risici relateret til 
eksterne faktorer. Forbundet følger nøje udvik-
lingen inden for det marked Forbundet betjener 
og tilstræber en god og ordentlig behandling af 
de sager, Forbundet præsenteres for.
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Forsikringsteknisk rente
I henhold til bekendtgørelse om skadesforsikringssel-
skabers årsregnskaber skal der overføres en andel af 
renteafkastet fra investeringsresultatet til forsikrings-
resultatet. Beløbet beregnes på grundlag af årets gen-
nemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen 
regning, og årets gennemsnitlige obligationsrente for 
obligationer med kort løbetid opgjort af Finanstilsynet.

Diskonteringseffekt
De forsikringsmæssige hensættelser er beregnet ved 
tilbagediskontering af fremtidige ydelser. Som følge 
heraf reduceres de forsikringsmæssige hensættelser.

Afgivne genforsikringspræmier
De præmier, som et forsikringsselskab betaler til gen-
forsikringsselskaber med henblik på at opnå delvis 
dækning for sine forsikringsydelser (erstatninger/godt-
gørelser).

F.e.r. – For egen regning
Udtrykket anvendes, når et beløb er opgjort efter fra-
drag af genforsikringens andel.

Trafiklys
I 2003 besluttede Finanstilsynet, at skadesforsikrings-
selskaber skal beregne konsekvensen for solvensdæk-
ning ved forskellige scenarier, kaldet røde, gule og 
grønne scenarier. Rødt lys er udtryk for, at en ugunstig 
markedsudvikling, der må betegnes som realistisk, vil 
være en alvorlig trussel mod selskabets basiskapital.

Gult lys er udtryk for en mere urealistisk, men ikke 
utænkelig markedsudvikling, der udgør en trussel mod 
basiskapitalen.

Basiskapital
Den kapital et forsikringsselskab kan benytte til at dæk-
ke sin solvensmargen med.

Solvensmargen
Den minimumskapital, et forsikringsselskab skal være i 
besiddelse af for at kunne bevare tilladelsen til at drive 
forsikringsvirksomhed.

Solvensdækning
Forholdet mellem basiskapitalen og og solvensmarge-
nen.

RBNS
Hensættelse til indtrufne anmeldte, men ikke afgjorte 
sager, samt til tidligere afgjorte sager, der er genopta-
get.

IBNR
Hensættelse til indtrufne, men ikke anmeldte sager, 
samt til tidligere afgjorte sager, som eventuelt. bliver 
genoptaget.

Combined Ratio
Et mål for rentabiliteten, der anvendes af et forsikrings-
selskab til at angive, hvor godt det klarer den daglige 
drift.

Operating Ratio
Et forhold, der viser effektiviteten af en virksomheds 
ledelse ved at sammenholde driftsudgift med omsæt-
ningen.

Ordforklaring af forsikringstekniske  
begreber
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