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Ulykkesforsikringsforbundets hovedaktivitet
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) 
har siden 1906 forsikret danske rederier i forbindelse 
med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for ansatte 
til søs . UFDS er et gensidigt selskab, som er ejet af de 
rederier, som tegner forsikringer i selskabet .

UFDS’ formål er at tilbyde lovpligtig arbejdsskadefor-
sikring af høj kvalitet af ansatte i rederier i dansk søfart 
på et konkurrencemæssigt niveau . Det sker gennem 
specialisering og indgående kendskab til arbejdsgan-
ge, regler og procedurer omkring arbejdsskader inden 
for den maritime branche . UFDS sikrer gennem sit store 
kendskab til reglerne for arbejdsskade til søs, at ansatte 
i dansk søfart får den nødvendige hjælp, hvis de kom-
mer til skade på deres arbejdsplads til søs .

UFDS udvikler hele tiden sine kompetencer og følger 
med udviklingen i dansk søfart, så man kan give dan-
ske rederier og deres ansatte til søs den bedste arbejds-
skadeforsikring og service . UFDS forsikrer i alle typer af 
rederier fra mindre turistbåde til store oceangående 
skibe til offshore-installationer .

UFDS tilbyder ligeledes forsikring på arbejdsskade-
lignende 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 (Sø-
mandsloven) § 61 . Disse forsikringer udgør dog en me-
get begrænset del af den samlede aktivitet .

Væsentlige begivenheder i 2018
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
I 2017 og 2018 har AES i vidt omfang truffet afgørelse i de 
cirka 5 .000 sager, der i 2016 blev identificeret med mulig-
hed for tab af erhvervsevne, og som der dengang endnu 
ikke var truffet afgørelse om . Det var et politisk mål at få 
behandlet disse sager, og det blev derfor hos AES prio-
riteret med en særskilt indsats og særlige medarbejdere 
på netop de sager . Denne særlige indsats medførte flere 
afgørelser om tab af erhvervsevne i 2018, hvilket har givet 
en større sikkerhed i forhold til de udmålte erstatninger .

Organisatorisk
Som opfølgning på resultaterne af tilfredshedsunder-

søgelsen blandt medlemmerne i 2017, har UFDS i 2018 
etableret en ny og mere brugervenlig hjemmeside, li-
gesom der løbende udsendes nyhedsmails til interes-
serede modtagere . Der er ligeledes indført forbedret 
adgang til skadestatistik for medlemmerne .

For kontinuerligt at levere et kvalitetsprodukt til en 
konkurrencedygtig pris er der igangsat en ændring af 
den organisatoriske tilrettelæggelse af opgaveløsningen 
i UFDS . Væsentlige dele af arbejdet relateret til risikosty-
ring, aktuarberegning og compliance mv . outsources, 
således at det sikres, at der er i fremtiden også vil være 
de rigtige kompetencer til at løse de stadig mere kom-
plekse opgaver, der gives af nye regler og procedurer . 

Lovgivningsmæssigt
Den 25 . maj 2018 trådte den nye persondataforordning 
2016/679 af 27 . april 2016 i kraft, også kaldet GDPR . UFDS 
har levet op til forordningens krav til håndtering af person-
følsomme data ved at foretage de nødvendige ændringer 
i organisationens arbejdsgange, forretningsgange og sy-
stemer, samt uddanne medarbejderne på området .

Konkurs Alpha Insurance A/S
Forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S blev begæret 
konkurs den 8 . maj 2018 . Som følge af lov om Arbejds-
skadesikring (ASL) skal de danske forsikringsselskaber, 
der tegner arbejdsskadeforsikring, dække eventuelle 
tab, således at de sikrede desuagtet konkursen kan 
få deres erstatning . Da der på nuværende tidspunkt 
stadig hersker stor usikkerhed om, hvor store eventu-
elle tab bliver, har de forsikringsselskaber, der står til at 
dække et eventuelt tab, måttet hensætte et skønsmæs-
sigt beløb til dækning sådanne tab . UFDS har i denne 
forbindelse i 2018 regnskabet hensat 4,3 millioner kro-
ner til at dække UFDS’ andel heraf . 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Antal forsikrede
UFDS har i 2018 konstateret en pæn stigning i antal 
forsikrede . Stigningen er på 620 forsikrede i forhold til 
2017, svarende til knap 7 procent . Der er dog forskelle 
mellem de enkelte rederier, og det er tydeligt, at bran-
chen fortsat effektiviserer skibenes drift .

Ledelsesberetning for 2018
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Som det fremgår af nedenstående tabel, er fremgan-
gen koncentreret for bemanding på lastskibe .

 

Skibstype 2018 2017

Last, tør 3 .440 2 .944

Last, tank 2 .524 2 .310

Last, special 1 .974 1 .973

Passagerskibe 1 .116 1 .097

Diverse 511 621

I alt 9 .565 8 .945

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

Præmiens udvikling 
Den endelige præmie for 2018 er fastsat til 12,00 kroner 
pr . dag, hvilket svarer til det aconto opkrævede i året . 

Præmie pr.  
forhyringsdag 2018 2017 2016 2015 2014

Grundpræmie 12 10 10 11 11

Endelig præmie 12 10 10 6 6

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

UFDS’ præmie anses for konkurrencedygtig i forhold 
til andre arbejdsskadesforsikringsselskabers præmi-
eniveau . Specielt set i forhold til, at andre forsikrings-
selskabers tariffer er baseret på en fuldtidsstilling på 
kun 225 forsikringsdage svarende til 1 .665 timer år-
ligt, mens UFDS’ præmie er baseret på en fuldtidsstil-
ling på 360 forsikringsdage svarende til 2 .664 timer 
årligt . 

Den fremtidige præmie
I de seneste mange år har resultatet for UFDS været 
støttet af et godt afkast på investeringerne, og præ-
mien har været fastsat under hensyntagen hertil . Be-
styrelsen har – blandt andet i lyset af den negative 
udvikling i investeringsafkastet i 2018 og det generelt 
forventeligt mere volatile investeringsafkast fremover 
– vurderet risikoen i forhold til denne forretningsmodel 
og besluttet, at præmien fremover i højere grad skal 
fastsættes på et niveau, som sikrer et neutralt forsik-
ringsteknisk resultat for at mindske afhængigheden af 
investeringsafkastet og den derved forbundne risiko . 

Derfor er aconto præmien for 2019 fastsat til 14,00 kro-
ner pr . dag, og bestyrelsen vil nøje overveje behovet for 
yderligere stigninger i de kommende år . 

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at grundlaget for 
UFDS’ præmiedifferentiering skal ændres med virkning 
fra 2020, så der i højere grad lægges vægt på det en-
kelte rederis skadestatistik over en årrække . Det sker 
dels for bedre at afspejle den risikoforskel, der er blandt 
UFDS’ medlemmer, og dels for at tilgodese og opmun-
tre til tiltag og adfærd, der reducerer antallet af arbejds-
skader og virkningen heraf .

Årets skader
Der er i alt anmeldt 640 skader i 2018, hvilket er en 
stigning på 4 procent i forhold til 2017 (618 skader) . 
Antallet af brille- og tandskader var 51 mod 57 i 2017 . 
Udviklingen i antallet af anmeldelser siger dog meget 
lidt om den endelige skadebelastning, men det er in-
teressant, at det samlede antal holdes nogenlunde 
stabilt, selvom antallet af forsikrede gennem årene 
har været stigende .

Antal skader 2018 2017 2016 2015 2014

Briller/tænder 51 57 54 85 60

Bagatelskade 524 501 508 504 402

Oversendt til AES 65 60 69 75 138

Anmeldte skader 
i alt

640 618 631 664 600

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

Forsikringsteknisk resultat
Det forsikringstekniske resultat i 2018 var et overskud 
på 5,2 millioner kroner mod et underskud på 44,3 mil-
lioner kroner året før . Det gode resultat er opnået gen-
nem en nedskrivning af hensættelserne på tidligere år-
gange, idet afgørelsesmønstret fra AES gør os i stand til 
at fastsætte forpligtelserne til disse med større sikker-
hed, samt et væsentligt fald i inflationsforventningen .

For skadeåret 2018 er der, som tidligere nævnt, ind-
regnet en forpligtelse til at imødegå konsekvenserne 
af konkursen i Alpha Insurance A/S på 4,3 millioner 
kroner . Der er fortsat stor usikkerhed om de endelige 
økonomiske konsekvenser af konkursen for branchen 
og derved også for UFDS . Beløbets størrelse er fast-
sat ud fra en vurdering af, hvad nogle af de større ar-
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bejdsskadeforsikringsselskaber i deres 2018 regnska-
ber har hensat til begivenheden samt egne analyser 
og vurderinger .

Afløbsresultat
Afløbsresultatet er en gevinst på 19,6 millioner kroner 
mod et afløbstab på 38,3 millioner kroner året før . Ge-
vinsten skyldes en lavere forventning til det fremtidige 
inflationsniveau og en revurdering af behovet for hen-
sættelser til indtrufne men endnu ikke anmeldte ska-
der (IBNR) og genoptagelser (IBNER) .

Investeringsafkast
Investeringsafkastet efter forrentning og kursregule-
ring af forsikringsmæssige hensættelser udviste et ne-
gativt resultat på 22,5 millioner kroner, mod et positivt 
resultat på 20,3 millioner kroner året før . Det er særligt 
urealiserede kurstab på 36,3 millioner kroner, der påvir-
ker investeringsresultatet i 2018, hvoraf 10,1 millioner 
kroner vedrører værdiforringelse af inflationsswap .

Skat
Skatten i årsrapporten er udgiftsført med 3,1 millioner 
kroner, som er et resultat af nedskrivning af udskudt 
skatteaktiv . Der var ved årets begyndelse indregnet 
et skatteaktiv på 9,6 millioner kroner,  men da det ikke 
forventes, at UFDS kan udnytte dette gennem tilstræk-
keligt store overskud over de kommende 3-5 år, har be-
styrelsen besluttet at nedskrive aktivet til 5,6 millioner 
kroner .

Årets resultat
Årets resultat udviser et underskud før skat på 17,3 mil-
lioner kroner og et underskud efter skat på 20,4 mil-
lioner kroner . Efter disponering af årets resultat udgør 
egenkapitalen 147 millioner kroner .

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende, 
idet det ikke opfylder det fastsatte mål for 2018 om et 
overskud på 5 millioner kroner . Baggrunden for den 
manglende målopfyldelse skyldes et negativt investe-
ringsafkast og nedskrevet skatteaktiv .

Særlige risici
UFDS forretningsmodel med lange afløb af forpligtel-
serne er særlig følsom over for rente- og inflationsrisici . 
Endvidere kan ændringer i særlige forsikringsmæssige 

risici som følge af lovændringer og skelsættende hø-
jesteretsdomme påvirke UFDS’ økonomiske position . 
Der henvises til note 16, hvor UFDS’ risici er nærmere 
beskrevet .

Kapitalforhold 
UFDS har pr . 31 . december 2018 et kapitalgrundlag på 
147 millioner kroner . Ultimo 2017 udgjorde kapital-
grundlaget 167,4 millioner kroner . 

UFDS’ solvenskapitalkrav udgør pr . 31 . december 
2018 85,8 millioner kroner mod 97,7 millioner kroner i 
2017 . Solvensdækningen ultimo 2018 er således 171,2 
procent . UFDS anvender standardmodellen i Kommis-
sionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10 . ok-
tober 2014 til opgørelse af solvenskapitalkravet . 

UFDS opfylder Finanstilsynets krav til solvens .
Oplysninger om UFDS følsomhed over for rimeligt 

sandsynlige ændringer i relevante risikovariabler, frem-
går af SFCR rapporten, som findes på hjemmesiden 
http://ufds .dk/da/om-ufds/okonomi .

UFDS er en del af Det blå Danmark
UFDS er en naturlig del af Det blå Danmark . Foruden 
at støtte op om og engagere sig i forskellige aktivite-
ter vil UFDS fortsætte det tætte samarbejde med de 
blå organisationer som Sea Health & Welfare (det tidli-
gere Søfartens Arbejdsmiljøråd og Handelsflådens Vel-
færdsråd) . Meget af arbejdet i disse organisationer har 
berøring til et godt og sikkert arbejdsmiljø, som ligger 
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direkte i forlængelse af UFDS’ kerneforretning . UFDS 
sponsorerer en række aktiviteter, der generelt støtter 
de søfarende med henblik på god trivsel, motion og fo-
kus på arbejdsmiljø, der medfører færre arbejdsulykker .

Forventet udvikling
UFDS fokuserer til stadighed på at optimere og effekti-
visere driften for at kunne yde god dækning og service 
til konkurrencedygtige priser . UFDS er opmærksom på, 
at rederierne ligeledes har fokus på omkostningerne 
og vurderer antallet af beskæftigede i den danske han-
delsflåde . En nedgang i branchens aktivitet vil alt andet 
lige medføre en nedgang i antallet af ansatte på danske 
skibe og vil dermed have en negativ effekt på antallet 
af forsikrede i UFDS .

For 2019 forventes et underskud på cirka 4 millioner 
kroner . Forventningen er dog meget afhængig af ud-
viklingen på de finansielle markeder . På trods af det 
forventede negative resultat for 2019 er det stadig 
bestyrelsens målsætning at øge egenkapitalen med 
20 millioner kroner inden for 3-5 år . Det langsigtede 
mål er fortsat at opnå en egenkapital på 200 millioner 
kroner, hvilket bestyrelsen finder at være et passende 
kapitalgrundlag for UFDS’ aktiviteter . UFDS vil også i 
fremtiden fortsætte sin aktivitet og tegne lovpligtig ar-
bejdsskadeforsikring for søfolk .

Hændelser indtruffet efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regn-
skabsårets udløb .

Revisionsudvalg
Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående 
af tre bestyrelsesmedlemmer med Stefan D . Buch som 
formand . Stefan D . Buch er efter bestyrelsens vurdering 
det særligt kvalificerede bestyrelsesmedlem jævnfør 
kravene efter revisorlovens § 31 . Herudover har besty-
relsen retningslinjer, der kræver, at formanden for revi-
sionsudvalget er uafhængig af UFDS, hvilket Stefan D . 
Buch opfylder . 

Kønsmæssig repræsentation i bestyrelsen
Det har været bestyrelsens målsætning, at mindst tre 
af de syv bestyrelsesmedlemmer er det underrepræ-
senterede køn . Dette måltal er opnået i 2018 og ønskes 
fastholdt . 

Bestyrelsens ledelseshverv (direktion/bestyrelses-
poster) uden for UFDS
Ledelsesberetningen skal indeholde oplysninger om 
bestyrelsesmedlemmernes og direktionens ledelses-
hverv i erhvervsvirksomheder uden for Ulykkesforsik-
ringsforbundet for Dansk Søfart:

Lars Henneberg 
Administrerende direktør i Maersk Insurance A/S, be-
styrelsesmedlem i Standard Club Ltd, bestyrelsesmed-
lem i Capital Republic ApS, Clavis Capital ApS og Clavis 
Fond I A/S .

Anne Hedensted Steffensen 
Bestyrelsesmedlem i Henning Larsen Architects A/S, 
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Dan-
marks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling, 
Næstformand i Peder og Kamma Koch Jensens Legat til 
Minde om Deres Forældre . 

Jørgen Jørgensen Folmer 
Direktør i Rederiet Folmer Invest ApS, Rederiet Folmer 
Invest II ApS, Rederiet JJF A/S, H . Folmer & Co . I/S, H . Fol-
mer & Co . (UK) ApS, Firmaet Jørgen Folmer ApS, Firmaet 
Jørgen Folmer II ApS, Jørgen Holding ApS, JJF ApS, Scan-
pow A/S, Jørgen Folmer A/S, samt bestyrelsesmedlem i 
Rederiet JJF A/S, Scanpow A/S og Jørgen Folmer A/S .

Stefan D. Buch 
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS .

Søren Enemark 
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS .

Dorte Rolff 
Næstformand i KRK 4 ApS og Lauritzen Reefers A/S .

Susanne Lynggaard Jensen 
Ingen ledelseshverv i erhvervsvirksomheder uden for 
UFDS .

Jacob Munch 
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 2018 for Ulykkesforsikringsforbundet for 
Dansk Søfart, Gensidigt Forbund .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov 
om finansiel virksomhed og Ulykkesforsikringsforbun-
det for Dansk Søfarts vedtægter .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Ulykkesforsikringsforbundet for 
Dansk Søfarts aktiver, passiver og finansielle stilling pr . 
31 . december 2018 og resultatet af Ulykkesforsikrings-
forbundet for Dansk Søfarts aktiviteter for regnskabs-
året 1 . januar-31 . december 2018 .

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-
gørelse for udviklingen i Ulykkesforsikringsforbundet 
for Dansk Søfarts aktiviteter og økonomiske forhold 
samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usik-
kerhedsfaktorer, som Ulykkesforsikringsforbundet for 
Dansk Søfart kan påvirkes af .

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens  
godkendelse .

København den 18 . marts 2019

Jacob Munch  
Administrerende direktør

Ledelsespåtegning

Bestyrelse

 Lars Henneberg  Anne H . Steffensen Søren Enemark 
 Formand Næstformand 

 Stefan D . Buch Dorte Rolff Jørgen Folmer Susanne Lynggaard Jensen  
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Til medlemmerne i Ulykkesforsikringsforbundet 
for Dansk Søfart, Gensidigt Forbund

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ulykkesforsikrings-
forbundet for Dansk Søfart, Gensidigt Forbund for 
regnskabsåret 01 .01 .2018-31 .12 .2018, 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 .2018 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01 .01 .2018-

31 .12 .2018 i overensstemmelse med lov om finansiel 
virksomhed .

Vores konklusion er konsistent med vores revisions-
protokollat til revisionsudvalget og bestyrelsen .

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark . Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet” . Vi er uafhængige af selskabet i over-
ensstemmelse med internationale etiske regler for re-
visorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav . Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion . 

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført 
forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i artikel 
5, stk . 1, i forordning (EU) nr . 537/2014 .

Vi blev første gang valgt som revisor for Ulykkesfor-
sikringsforbundet for Dansk Søfart, Gensidigt Forbund 
den 14 .05 .1998 for regnskabsåret 1998 (dengang Otto 
Houd Tage Sørensen Statsautoriseret Revisionsaktie-
selskab) . Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlings-
beslutning i en samlet sammenhængende opgavepe-
riode på 21 år frem til og med regnskabsåret 2018 .

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter 
vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 
revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01 .01 .2018-
31 .12 .2018 . Disse forhold blev behandlet som led i 
vores revision af årsregnskabet som helhed og ud-
formningen af vores konklusion herom . Vi afgiver ikke 
nogen særskilt konklusion om disse forhold .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om finansiel virksomhed . Ledelsen har 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Erstatningshensættelser Forholdet er behandlet således i 
revisionen

Erstatningshensættelserne udgør pr . 31 .12 .2018 
382,5 millioner kroner (387,5 millioner kroner pr . 
31 .12 .2017) vedrørende arbejdsskadeforsikring .

Opgørelsen af erstatningshensættelserne er  
kompleks og er i et betydeligt omfang påvirket  
af ledelsens skøn baseret på vurderinger og anta-
gelser . Vi har vurderet, at de væsentligste risici kan 
henføres til ændringer i antagelser, ligesom de 
anvendte metoder samt modeller kan have væ-
sentlig indflydelse på målingen af erstatningshen-
sættelserne og det forsikringstekniske resultat . 

Som følge heraf er der risiko for, at erstatnings-
hensættelserne ikke måles med anvendelse af 
passende modeller og realistiske antagelser . 

Følgende elementer er særligt komplekse og/
eller er i betydeligt omfang påvirket af ledelses-
mæssige skøn, vurderinger og metoder, hvor selv 
mindre ændringer kan have væsentlig betydning:

• Forventninger til fremtidig inflation og  
lønudvikling .

• Forventninger til fremtidige cash flows på  
indgåede forsikringskontrakter .

• Bedste skøn over fremtidige udbetalinger på 
indtrufne skader og deres forfaldstidspunkter .

Ledelsen har nærmere beskrevet principper og 
forudsætninger for opgørelse af erstatningshen-
sættelserne i note 1 anvendt regnskabspraksis 
samt note 4 Erstatningshensættelser og note  
16 Risikostyring .

Baseret på vores risikovurdering har vi revideret 
den af ledelsen foretagne måling af erstatnings-
hensættelserne .

Vores revisionshandlinger, hvori vi har inddraget 
Deloittes internationalt kvalificerede aktuarer, har 
omfattet følgende: 

• Vurdering og test af nøglekontroller tilknyttet 
opgørelsen af de forsikringsmæssige  
hensættelser . 

• Vurdering af de anvendte data, metoder,  
modeller samt antagelser i forhold til de  
almindeligt accepterede aktuarmæssige  
standarder, den historiske udvikling og  
tendenser .

• Udfordring af ændringer til de anvendte 
antagelser og modeller i forhold til sidste års 
udvikling i branchestandarder og praksis . 

• Genberegning af erstatningshensættelser  
til forsikringskontrakter ved anvendelse af 
selskabets data . 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selska-
bet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette .
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 overens-
stemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes . 
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller 
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med ri-
melighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foreta-
ger 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 re-
visionshandlinger 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 forårsa-
get af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl- 
information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-
ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol .

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændigheder-
ne, 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 regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige .

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, 
der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne 
til at fortsætte driften . Hvis vi konkluderer, at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-



15UFDS ÅRSRAPPORT 2018



16 UFDS ÅRSRAPPORT 2018

tegning 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 revisionspåteg-
ning . Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte 
driften .

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struk-
tur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de un-
derliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf .

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering 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 an-

dre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke 
vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhø-
rende sikkerhedsforanstaltninger .

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunike-
ret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der 
var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet 
for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold 
ved revisionen . Vi beskriver disse forhold i vores revi-
sionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering 
udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst 
sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal 
kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de ne-
gative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne 
forventes at veje tungere end de fordele den offentlige 
interesse har af sådan kommunikation .

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke le-
delsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent-
ligt 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 ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til lov om finansiel virksomhed .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattel-
se, 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 .

København, den 18 . marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33963556

Lars Kronow Morten Jarlbo
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
MNE-nr . 19708 MNE-nr . mne33247
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Bruttopræmier

Afgivne forsikringspræmier

Ændring i præmiehensættelser 

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 

Præmieindtægter for egen regning 

Udbetalte erstatninger 

Ændring i erstatningshensættelser 

Ændring i risikomargen

Ændring i genforsikringensandel af erstatningshensættelser

Erstatningsudgifter for egen regning

Erhvervelsesomkostninger 

Administrationsomkostninger 

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 

Forsikringsteknisk resultat 

Renteindtægter og udbytter mv . 

Kursreguleringer 

Renteudgifter 

Administrationsomkostninger i f .m . investeringsvirksomhed 

Investeringsafkast 

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser 

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af  

forsikringsmæssige hensættelser 

Resultat før skat 

Skat 

Årets resultat 

Totalindkomstopgørelse

Årets resultat 

Anden totalindkomst 

Anden totalindkomst

2018
41 .619

-1 .028

999

-13

41.577

-37 .380

8 .828

1 .579

0

-26.973

-427

-9 .000

-9.427

5.177

18 .768

-35 .105

-126

-1 .791

-18.254

-4.273

-22.527

-17.350

-3 .100

-20.450

-20 .450

0

-20.450

2017
31 .587

-787

15 .625

1 .883

48.308 

-35 .572 

-39 .981 

-7 .839 

-786

-84.178 

-436 

-8 .004 

-8.440 

-44.310 

11 .016 

16 .052 

-170 

-1 .374 

25.524 

-5.230 

20.294 

-24.016 

5 .283 

-18.732 

-18 .732 

0 

-18.732

Note
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

11.

RESULTATOPGØRELSE (T.KR)
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AKTIVER

Driftsmidler

Materielle aktiver i alt

Investeringsforeningsandele

Obligationer

Afledte finansielle instrumenter

Indlån i kreditinstitutter

Andre finansielle investeringsaktiver i alt

Investeringsaktiver i alt

Tilgodehavender hos forsikringstagere

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

Aktuelle skatteaktiver

Udskudt skat

Likvide beholdninger

Andre aktiver i alt

Tilgodehavende renter

Andre periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter i alt

Aktiver i alt

PASSIVER

Overført resultat

Egenkapital i alt

Præmiehensættelser

Erstatningshensættelser

Risikomargen 

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt

Gæld i forbindelse med direkte forsikring

Gæld til kreditinstitutter

Afledte finansielle instrumenter

Anden gæld

Gæld i alt

Passiver i alt

Sikkerhedsstillelser

Risikostyring

Femårsoversigt

2018
720

720

140 .637

438 .218

0

2 .482

581.337

582.057

3 .335

7 .443

10.778

2 .234

5 .567

1 .151

8.952

1 .905

1 .387

3.292

605.079

146 .981

146.981

9 .750

382 .470

51 .866

444.086

0

1 .041

7 .576

5 .395

14.012

605.079

2017
163

163

159 .462

442 .089

2 .567

1 .125

605.243

605.406

10 .602

2 .339

12.941

0

9 .564

578

10.142

1 .948

1 .085

3.033

631.522

167 .431

167.431

10 .297

387 .478

53 .432

451.207

221

6 .998

0

5 .665

12.884

631.522

NOTE
14.

10.

12.

13.

4.

10.

15.

16.

17.

BALANCE (T.KR)
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Egenkapital primo

Årets resultat

Anden totalindkomst

Egenkapital ultimo

Kapitalgrundlaget udgøres af følgende:

Egenkapital

Kapitalgrundlag

EGENKAPITALOPGØRELSE (T.KR)

2018
167 .431

-20 .450

0

146.981

146 .981

146.981

2017
186 .163

-18 .732

0

167.431

167 .431

167.431
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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, bortset fra at enkelte præ-
sentationsmæssige forhold vedrørende regn-
skabsbekendtgørelsen gældende fra 2019 er 
implementeret .

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes alle årets ind-
tægter i takt med, at de indtjenes, og omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret .

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde UFDS, og aktivets værdi kan måles på-
lideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå UFDS, og forpligtelsens værdi kan må-
les pålideligt .

Finansielle instrumenter og afledte finansielle 
instrumenter indregnes på handelsdagen .

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 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen . 

Som målevaluta anvendes danske kroner . 
Fremmed valuta omregnes ved første indreg-
ning til danske kroner efter transaktionsdagens 
kurs .

Usikkerhed ved indregning og måling
Ved udarbejdelsen af UFDS’ regnskab er der an-
vendt skøn og vurderinger, som påvirker stør-
relsen af aktiver og forpligtelser og dermed re-
sultatet af indeværende og kommende år . 

Væsentlige skøn foretages i forbindelse med 
opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser .

Erstatningshensættelser
Hensættelser til indtrufne, endnu ikke betalte 
skader afsættes som bedst mulige skøn ved ud-
gangen af et givet år . På opgørelsestidspunktet 
er der ikke kendskab til alle nødvendige oplys-
ninger, hvorfor der vil komme afvigelser mellem 
de faktiske erstatninger og de foretagne hen-
sættelser i form af enten afløbstab (for lidt afsat) 
eller afløbsgevinster (for meget afsat) .

Risikoen for afløb på hensættelser inden for 
arbejdsskade er betydelig . Erstatningshensæt-
telserne kan blive påvirket i væsentlig grad af 
ændret lovgivning, domspraksis eller tilkendel-
sespraksis hos Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring . De seneste års afløbsresultater fremgår af 
femårsoversigten i note 17 . 

Præmiehensættelser
Præmiehensættelsen indregnes med udgangs-
punkt i skøn over forventede fremtidige udbe-
talinger for begivenheder i den resterende del 
af dækningsperioden . Der er en væsentlig usik-
kerhed og skønsmæssig vurdering involveret i 
fastlæggelsen heraf . 

Resultatopgørelse
Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne 
bruttopræmier, ændring i præmiehensættelser  
og afgivne forsikringspræmier . Desuden indgår 
ændring i risikomargen fra præmier, mens for-
tjenstmargen er sat til nul, da der ikke budget-
teres med fortjeneste på forsikringskontrakter .  
Alle UFDS’ forsikringskontrakter udløber på ba-
lancetidspunktet . Bruttopræmier opføres med 
fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og 
præmierabatter, der ydes forsikringstagere uaf-
hængigt af skadeforløbet . 

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte 
erstatninger inklusiv omkostninger til skade-
behandling, ændring i erstatningshensættel-
ser og modtagen genforsikring samt ændring 
i genforsikringsandel af erstatninger . Desuden 
indgår ændring i risikomargen fra erstatninger .

Forsikringsmæssige driftsomkostninger omfatter 
omkostninger til administrationen af forsikrings-
kontrakter, herunder omkostninger til personale, 
husleje, kontorhold samt afskrivninger .

Noter 
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Renteindtægter og udbytte mv. omfatter årets 
renter af obligationer og bankindeståender 
samt udbytter fra investeringsbeviser .

Kursreguleringer omfatter realiserede og urea-
liserede nettogevinster og -tab af obligationer 
og investeringsbeviser, afledte finansielle in-
strumenter samt valutakursreguleringer . Valu-
takursregulering indeholder værdiregulering, 
der kan henføres til valutakursforskelle ved om-
regning til danske kroner . Aktiver og passiver 
i fremmed valuta omregnes til danske kroner 
efter lukkekursen på balancedagen . Transaktio-
ner i året omregnes til transaktionsdagens va-
lutakurs, og såvel realiserede som urealiserede 
valutakursgevinster og –tab indregnes i resul-
tatopgørelsen .

Renteudgifter vedrører finansielle poster samt 
kompensation til skadelidte, hvor udbetalingen 
har afventet en afgørelse i Ankestyrelsen .

Administrationsomkostninger i forbindelse med 
investeringsvirksomhed omfatter de omkostnin-
ger, der kan henføres til handel med og admini-
stration af investeringsaktiver .

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæs-
sige hensættelser er ændringer som følge af løbe- 
tidsforkortelse og ændring i den anvendte dis-
konteringssats .

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

Balance
Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger . I kostprisen 
medregnes omkostninger indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til ibrugtagning . Der foreta-
ges lineære afskrivninger baseret på en forven-
tet brugstid på 5 år for biler og 3 år for øvrige 
aktiver .

NOTER FORTSAT (T.KR)
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Investeringsforeningsandele, der er genstand 
for offentlig notering, måles til dagsværdi . Ind-
regning sker på afregningsdagen . Unoterede 
investeringsforeningsandele måles til skønnet 
dagsværdi .

Obligationer måles til dagsværdi på balanceda-
gen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en an-
den offentliggjort kurs, der svarer bedst hertil . 
Dagsværdi af udtrukne obligationer måles til 
nutidsværdi .

Indlån i kreditinstitutter er aftaleindskud og må-
les til dagsværdi .

Afledte finansielle instrumenter (tilgodehaven-
de) består af inflationsswaps til afdækning af 
inflationsrisikoen og indregnes til dagsværdi 
på balancedagen . De indgåede inflationsswap 
vedrører dagsværdisikring af de indregnede 
forsikringsmæssige hensættelser og regulering 
af dagsværdien indregnes derfor i resultatopgø-
relsen . 

Afledte finansielle instrumenter indregnes 
under andre tilgodehavender eller anden gæld .

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kost-
pris, 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 be-
talt aconto skat og måles til pålydende værdi .

Udskudt skat (skatteaktiv) består af indregning 
af de midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssige 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 skatte satser .  
Skattemæssige underskud (skatteaktiver) med-
tages 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 regule-

res til balance dagens kurs svarende til kursen 
på seneste handelsdag .

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

Forsikringsmæssige hensættelser
Præmiehensættelser fastsættes som de dis-
konterede cashflows, der efter bedste skøn 
må forventes at skulle betales i anledning af 
forsikringsbegivenheder, som må forventes 
at finde sted efter balancedagen, og som er 
dækket af de forsikringskontrakter, UFDS har 
indgået . Hensættelserne er inklusiv direkte 
og indirekte sags- og administrationsomkost-
ninger .

Erstatningshensættelser omfatter beløb til 
dækning af senere udbetalinger og omkost-
ninger for forsikringsbegivenheder indtruffet 
i regnskabsåret eller tidligere . Erstatnings-
hensættelserne opgøres som summen af de 
beløb, som UFDS efter bedste skøn må for-
ventes at skulle betale i anledning af forsik-
ringsbegivenheder, som har fundet sted indtil 
balancedagen ud over de beløb, som allerede 
er betalt i anledning af sådanne begivenhe-
der . Erstatningshensættelserne indeholder 
endvidere skønnede omkostninger til forven-
tet skadesbehandling . Den del af erstatnings-
hensættelserne, der er eller forventes at blive 
omsat til løbende ydelser, er reduceret med 
en forventet dødelighed svarende til Finan-
stilsynets gældende benchmark for liv- og 
pensionsselskaber .

Hensættelsen til løbende ydelser beregnes 
som fremtidige cashflows på baggrund af gæl-
dende kendelser i de konkrete sager, uanset at 
disse er midlertidige eller endelige . 

Hensættelsen til uafgjorte sager (IBNR & 
RBNS) estimeres overordnet ved hjælp af stati-
stiske metoder, som medtager data for betalte 
erstatninger/omkostninger og afgørelser om 
løbende ydelse, frekvenser, sagsbehandlingstid, 
samt en individuel vurdering af alle åbne sager 
på balancedagen (RBNS) .

Erstatningshensættelser diskonteres med 
EIOPA’s offentliggjorte rentekurve med volatili-
tetsjustering (VA) . 
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Risikomargen udgør det beløb, et selskab for-
venteligt vil skulle betale et andet forsikrings-
selskab for at overtage risikoen for, at afviklin-
gen af selskabets skadesforsikringskontrakter 
afviger fra de hensatte præmie- og erstatnings-
beløb . Metode 3 i EIOPA’s Guideline 62 anven-
des til opgørelse af risikomargen .

Fortjenstmargen på balancen repræsenterer 
nutidsværdien på den endnu ikke indtjente for-
tjeneste på forsikringskontrakter . UFDS budget-
terer ikke med fortjeneste på de igangværende 
forsikringskontrakter, hvorfor posten ikke er re-
levant .

Gæld
Gæld i forbindelse med direkte forsikring er debi-
torer og består af gæld til redere og til skadelid-
te og måles til amortiseret kostpris, der normalt 
svarer til den nominelle værdi .

Gæld til kreditinstitutter vedrører bankkonti, og 
indregning sker til dagsværdi . Afledte finansiel-
le instrumenter (gæld) består af inflationsswaps 
til afdækning af inflationsrisikoen og indregnes 
til dagsværdi på balancedagen .

Anden gæld omfatter kreditorer og lønrelaterede 
gældsposter . Gælden måles til amortiseret kost-
pris, der normalt svarer til den nominelle værdi .

2. PRÆMIEINDTÆGTER F.E.R

Opkrævet bruttopræmie, Danmark *)

Bruttopræmieindtægter

Bruttoerstatningsudgifter

Bruttodriftsomkostninger

Resultat af afgiven forretning

Forsikringsteknisk resultat

2018
Antal skader

Erstatninger gennemsnitlig

Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftigede

2017
Antal skader

Erstatninger gennemsnitlig

Erstatningsfrekvens af antal helårsbeskæftigede

ANSVARS-

FORSIKRING

ARBEJDSSKADE-

FORSIKRING

I ALT

2018

79

79

0

-19

0

60

0

0

0,00

0

0

0,00

41.540

42 .526

-26 .973

-9 .408

-1 .028

5.117

640

13

0,07

618

86

0,07

41.619

42 .605

-26 .973

-9 .427

-1 .028

5.177

640

13

0,07

618

86

0,07

*) 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 landes farvand. Omvendt lægger vi til grund ved fastsættelse af risikoland, at 

det er danske selskaber, der tegner dansk, lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
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3. UDBETALTE ERSTATNINGER
Erhvervsevnetabserstatning

Forsørgertabserstatning

Løbende ydelse, i alt

Mén godtgørelse

Erhvervsevnetabserstatning

Forsørgertabserstatning

Kapitalerstatninger, i alt

Erstatninger, løsøreforsikring

Lægebehandling og erklæringer

Udgifter til fællesrisiko, AES mv .

Øvrige erstatningsudgifter, i alt

Afholdte udgifter til skadeadministration

Udbetalte erstatninger, i alt

5. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Personaleudgifter

Gager

Pension

Udgifter til social sikring og lønsum

Omkostninger

Revisions-, aktuarhonorar og advokatomkostninger

It soft- og hardware samt konsulentbistand

Øvrige omkostninger

Overført til skades- og investeringsadministration

Administrationsomkostninger, netto

UFDS’s gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede

2018
14 .752

1 .908

16 .660

2 .695

8 .225

0

10 .920

0

1 .378

1 .834

3 .212

6 .588

37.380

5 .482

540

1 .014

7.036

4 .622

2 .356

2 .284

9.262

-7.298

9.000

7

2017
14 .718

2 .157

16 .875

3 .611

7 .270

0

10 .881

0

1 .510

1 .298

2 .808

5 .008

35.572

5 .257

512

923

6.692

3 .194

2 .208

1 .956

7.358

-6.046

8.004

7

4. ERSTATNINGSHENSÆTTELSER
Hensættelse til løbende ydelser

Primosaldo

Løbetidsforkortelse og ændring i diskonteringssats

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Ultimosaldo

Anden erstatningshensættelse

Primosaldo

Løbetidsforkortelse og ændring i diskonteringssats

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Ultimosaldo

Erstatningshensættelser primo, i alt

Løbetidsforkortelse og ændring i diskonteringssats

Bruttoændring i erstatningshensættelse

Erstatningshensættelser ultimo, i alt

230 .818

2 .482

-2 .715

230.585

156 .661

1 .338

-6 .113

151.886

387 .478

3 .820

-8 .828

382.470

196 .594

2 .618

31 .606

230.818

146 .337

1 .949

8 .375

156.661

342 .931

4 .567

39 .980

387.478

NOTER FORTSAT (T.KR)
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Direktion

Jacob Munch

Bestyrelse

Lars Henneberg, tiltrådt i april 2016, formand april 2018

Anne H . Steffensen, næstformand

Jørgen Folmer

Søren Enemark

Dorte Rolff, tiltrådt i april 2017

Stefan D . Buch, formand for revisionsudvalget

Susanne Lynggaard Jensen, tiltrådt april 2018

Christian Merrild, formand, udtrådt i april 2018

Morten Ligaard, udtrådt i april 2017

Ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

Der henvises til den lovpligtige, generalforsamlingsgodkendte lønpolitik på http://ufds.dk/da/om-ufds/okonomi. 
Direktionens løn består af fast løn, men i 2017 er der ekstraordinært udbetalt 50 tkr. i variabel aflønning.   
 

Ydelser leveret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lovpligtig revision

Skatterådgivnining

Andre ydelser

Skatterådgivning består af review af UFDS’s opgørelse af skattepligtig indkomst.  
Andre ydelser består primært af rådgivning med forretningsudvikling, review af solvens II  
beregninger og indberetninger til Finanstilsynet, rådgivning til aktuarfunktionen og review  
af hensættelsesmodel samt rådgivning til internal audit funktionen. 

6. RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTER
Udbytte af investeringsforeningsandele

Renteindtægt, obligationer

Renteindtægt, øvrige

7. KURSREGULERINGER
Realiserede gevinster/tab på investeringsaktiver

Urealiserede gevinster/tab på investeringsaktiver

Valutakursgevinster/tab

Gevinster/tab vedrørende investeringsaktiver

8. RENTEUDGIFTER
Renteudgifter, skadelidte

Renteudgifter, andet

9. FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER
Løbetidsforkortelse og ændring i diskonteringssats:

Præmiehensættelser 

Erstatningshensættelser

Kursgevinst/-tab vedrørende hensættelser

2018

1.519

192

125

75

75

75

125

50

83

0

800

1

388

19

1 .698

2.105

11 .946

6 .817

5

18.768

1 .175

-36 .269

-11

-35.105

27

99

126

-453

-3 .820

-4.273

2017
 

1.522

75

125

75

75

50

125

0

250

25

800

1

 

313

19

1 .370

1.702

4 .697

6 .316

3

11.016

21 .343

-5 .338

47

16.052

78

92

170

-663

-4 .567

-5.230
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10. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Der er i 2016 og igen i 2018 indgået 5 inflationsswaps:

2018

Udløb indenfor 5 år

Udløb indenfor 15 år

Udløb indenfor 30 år

2017

Udløb indenfor 5 år

Udløb indenfor 15 år

Udløb indenfor 30 år

11. SKAT
Ændring af udskudt skat

Ændring vedrørende tidligere år

Effektiv skat

22 procent af resultat før skat

Ændring vedrørende tidligere år

Effekt af nedskrivning af skatteaktiv, ændret skatteprocent

12. UDSKUDT SKAT
Udskudt skat primo

Regulering vedrørende tidligere år

Årets bevægelser

Specifikation af udskudt skat

Materielle anlægsaktiver

Fremførbart underskud

Eventualaktiv udgør

13. ANDRE PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Forudbetalte erstatninger

Forudbetalte omkostninger

14. MATERIELLE AKTIVER
Driftmidler:

Kostpris, primo

Tilgang i årets løb

Afgang i årets løb

Akkumuleret afskrivning, primo

Årets afskrivninger

Årets tilbageførte afskrivninger

Akkumuleret afskrivning, ultimo

Bogført værdi, ultimo

2018

Hovedstol

96 .000

130 .000

92 .000

318.000

67 .000

94 .000

63 .000

224.000

-3 .997

897

-3.100

-3 .817

897

-180

-3.100

9 .564

-897

-3 .100

5.567

990

4 .577

5.567

4 .567

990

397

1.387

4 .861

690

-483

5.068

4 .698

133

-483

4.348

720

2017
Bogført 

værdi

-1 .216

-3 .414

-2 .946

-7.576

169

609

1 .789

2.567

5 .283

0

5.283

5 .283

0

0

5.283

4 .281

0

5 .283

9.564

990 

8 .574 

9.564

0

823

262

1.085

4 .802

205

-146

4.861

4 .802

42

-146

4.698

163

NOTER FORTSAT (T.KR)
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15. SIKKERHEDSSTILLELSER
Registrerede aktiver

Registrerede aktiver

Til dækning af “hensættelser til forsikrings- og investerings- kon-

trakter i alt” er der registreret nettoaktiver pr . balancedagen i 

henhold til lov om finansiel virksomhed § 167, stk . 1 for:

Beløbet vedrører følgende poster:

 Investeringsforeningsandele

 Obligationer

 Indlån i kreditinstitutter

2018

500.730

120 .241

380 .489

0

500.730

2017

522.687

124 .292

398 .395

0

522.687

16. RISIKOSTYRING

Bestyrelsen fastlægger rammerne for UFDS’ ri-
sikostyring, mens den daglige ledelse løbende 
overvåger risici og sikrer, at rammerne overhol-
des . UFDS er påvirket af en række risici, som fal-
der under følgende kategorier:

Finansielle risici
UFDS’ investeringer foretages i henhold til den 
af bestyrelsen besluttede og beskrevne investe-
ringspolitik, som har til formål at sikre et solidt 
og stabilt afkast mod en begrænset risiko . Inve-
steringspolitikken indeholder begrænsninger 
omkring sammensætningen af UFDS’ investe-
ringsaktiver .

De finansielle risici relaterer sig til risikoen for 
tab som følge af værdiændringer af UFDS’ ak-
tiver og passiver på grund af ændringer i mar-
kedsforholdene, herunder ændringer i renter, 
inflation, aktiekurser, valutakurser og kredit-
spænd . Herudover har UFDS risici relateret til 
fremskaffelse af likviditet til at betale sine for-
pligtelser inden for en kort tidshorisont og risici 
for tab på, at en modpart misligholder sine be-
talingsforpligtelser .

De finansielle risici overvåges løbende, og 
der opstilles mål og foretages tests af, at UFDS 
kan modstå kursfald på aktier samt betydelige 
renteændringer . Likviditetsrisici er begrænset 
ved, at UFDS’ investeringer er placeret i likvide 
børsnoterede værdipapirer . Modpartsrisikoen 
er begrænset, da hovedparten af UFDS’ obliga-
tionsbeholdning består af stats- og realkredit-
obligationer med høj rating .

Forsikringsmæssige risici
UFDS tegner alene arbejdsskadeforsikring in-
den for dansk søfart og ansvarsforsikring i form 
af løsøreforsikring på de søfarendes personlige 

ejendele ombord . Andre typer af forsikringer 
kan ikke indtegnes, hvilket sikrer, at der ikke 
tegnes forsikringer med uønskede risici .

Erstatningsforpligtigelserne indeholder løben-
de ydelser til pensionsalder henholdsvis død . Dis-
se ydelser reguleres hver 1 . januar med Arbejds-
markeds Erhvervssikrings reguleringsprocent (jf . 
ASL §25, stk . 2) . UFDS er derfor eksponeret for 
risikoen for at stigning i reguleringsprocenten 
er højere end antaget i hensættelserne . For at 
minimere den risiko indgår der i udformningen 
af investeringsstrategien overvejelser om infla-
tionsstabilisering, samt der tegnes inflationsaf-
dækning (swap) baseret på pristalsudviklingen . 
UFDS overvåger løbende inflationsrisikoen og 
justerer afdækningerne, så det matcher den af 
bestyrelsen fastsatte risikogrænse .

Til afdækning af risikoen ved enkeltstående 
skadesbegivenheder med flere tilskadekomne, 
som giver store tab, har UFDS tegnet reassuran-
ce til den type risici . Der pågår løbende risiko-
analyser af afdækningsstrategien .
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Operationelle risici
UFDS har udarbejdet og implementeret forret-
ningsgange og politikker, der medvirker til at 
minimere operationelle risici . Forretningsgange 
og politikker er afstemt efter UFDS’ størrelse, så 
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 . UFDS følger nøje udviklingen 
inden for det marked, UFDS betjener, og tilstræ-
ber en god og ordentlig behandling af de sager, 
UFDS præsenteres for .

17. FEMÅRSOVERSIGT

Hovedtal 2018 2017 2016 2015 2014*

Bruttopræmieindtægter 42 .605 49 .095 26 .760 14 .011 17 .515

Bruttoerstatningsudgifter -26 .973 -83 .392 -26 .014 -39 .850 -5 .245

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -9 .427 -8 .440 -7 .671 -7 .286 -11 .569

Resultat af afgiven forretning -1 .028 -1 .573 -744 -1 .087 3 .794

Forsikringsteknisk resultat 5 .177 -44 .310 -7 .669 -34 .212 2 .734

Investeringsafkast efter forrentning og kurs-
regulering af forsikringsmæssige hensættelser

-22 .527 20 .294 -1 .717 25 .348 4 .757

Årets resultat -20 .450 -18 .732 -7 .333 -14 .136 6 .037

Afløbsresultat 19 .606 -38 .275 9 .743 -21 .395 30 .329

Forsikringsmæssige hensættelser i alt 444 .086 451 .207 415 .667 390 .534 390 .402

Forsikringsaktiver i alt 3 .335 10 .602 3 .785 4 .761 3 .244

Egenkapital i alt 146 .981 167 .431 186 .163 193 .496 207 .170

Aktiver i alt 605 .079 631 .522 609 .262 616 .938 615 .903

Nøgletal 2018 2017 2016 2015 2014*

Bruttoerstatningsprocent 63,31 169,86 97,21 284,42 29,95

Bruttoomkostningsprocent 22,13 17,19 28,67 52,00 66,05

Combined ratio 87,85 190,25 128,66 344,18 74,34

Operating ratio 87,85 190,25 128,66 344,18 63,67

Relativt afløbsresultat 5,06 -11,16 3,05 -5,48 9,33

Egenkapitalforrentning i procent -13,01 -10,60 -3,86 -7,06 2,88

* Regnskabspraksis er ændret 1. januar 2016. Tallene for 2014 er ikke tilpasset til ny regnskabspraksis og er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige. 
 

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

Afløbsresultat
Afløbsresultatet er forskellen mellem a) erstatnings-
hensættelserne i balancen ved regnskabsårets begyn-
delse, reguleret for valutaomregningsforskelle og dis-
konteringseffekter, og b) summen af de i regnskabsåret 
udbetalte erstatninger og den del af erstatningshen-
sættelserne, der vedrører skader indtruffet i tidligere 
regnskabsår .

Kapitalgrundlag
Den kapital et forsikringsselskab kan benytte til at dæk-
ke sit kapitalkrav med .

Combined Ratio
Et nøgletal for rentabiliteten, der anvendes af et forsik-
ringsselskab til at vise, hvor stor en andel af præmie-
indtægten 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 .

Fortjenstmargen
Den forventede, fremtidige indtjening på indgåede, 
men endnu ikke udløbne forsikringsaftaler, det vil sige 
de forsikringsaftaler, der skal dækkes af præmiehen-
sættelsen .

IBNR (Incurred But Not Reported)
Hensættelse til indtrufne, men ikke anmeldte sager .

IBNER (Incurred But Not Enough Reported)
Hensættelse til fremtidig udvikling i sager, som er  
afgjorte, men som endnu ikke er endelig afregnet .  
Herunder genoptagelse .

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

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

RBNS (Registered But Not Settled)
Hensættelse til indtrufne, anmeldte, men ikke afgjorte 
sager, samt til tidligere afgjorte sager, der er genoptaget .

Relativt afløbsresultat
Afløbsresultatet sat i forhold til primo erstatningshen-
sættelser .

Risikomargen
Den risikopræmie en tredjepart vil kræve for at over-
tage hensættelser inklusive den tilknyttede risiko . Der 
opgøres separate risikomargener for præmiehensæt-
telsen og erstatningshensættelsen .

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

Solvensdækning
Nøgletal, som viser forholdet mellem kapitalgrundlag 
og kapitalkravet .

Ordforklaring af forsikringstekniske begreber
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