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Ledelsesberetning for første halvår 2018 
 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfarts (UFDS) hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskade-

forsikring for arbejdsgivere inden for dansk søfart. Herudover tegner UFDS en frivillig forsikring på 

arbejdsskadelignende vilkår for besætninger på skibe under fremmed flag tilknyttet danske rederier. Desuden 

tegner UFDS en frivillig forsikring til afdækning af den erstatningspligt, der påhviler rederen i henhold til lov 

om søfarendes ansættelsesforhold mv. (sømandsloven) § 61 ved tab eller beskadigelse af en søfarendes 

ombordværende ejendele, der går tabt ved forlis eller andet havari. Begge disse øvrige aktiviteter er af 

beskedent omfang. 

 

Antallet af forsikrede i indmeldte skibe udgør ved halvåret 9.303 helårsbeskæftigede mod 8.950 helårs-

beskæftigede opgjort for hele 2017. 

 

Antallet af anmeldte skader er stort set uændret i forhold til samme periode året før. 

 

 

Udviklingen i halvårsregnskabet  
Præmieindtægterne er opgjort til 27,0 mio. kr. pr. 30. juni 2018 mod 31,7 mio. kr. i samme periode 2017. Før 

præmiedifferentiering er der i første halvdel af forsikringsåret 2018 opkrævet 2.160 kr. pr. fuldtidsstilling som 

aconto præmie. Det svarer til en helårspræmie på 4.320 kr. pr. fuldtidsstilling mod 3.600 kr. i 2017. 

 

Udbetalte erstatninger på 17,3 mio. kr. er pr. 30. juni 2018 på niveau med det forventede. Sidste år var der 

udbetalte erstatninger for 16,4 mio. kr. i samme periode. Ændring i erstatningshensættelser på 6,5 mio. kr. 

følger det forventelige.  

 

Resultatet af investeringer er dårligere end forventet. Det samlede investeringsafkast udviser et beskedent 

overskud på 0,8 mio. kr. mod et overskud på 7,2 mio. kr. samme periode sidste år.  

 

Periodens underskud på 2,5 mio. kr. er ikke tilfredsstillende. Periodens resultat er en direkte følge af det meget 

dårlige investeringsafkast. I første halvår 2017 var der til sammenligning et underskud på 8,4 mio. kr. 

 

Efter disponering af resultatet udgør egenkapitalen 164,9 mio. kr. mod 167,4 mio. kr. pr. 31. december 2017. 

 

UFDS følger nøje udviklingen inden for det marked, UFDS betjener. Arbejdsskadepræmierne skal til stadighed 

tilpasses de krav, der løbende rettes mod arbejdsskadeforsikringssystemet og under særlig hensyntagen til den 

finansielle markedssituation. 

 

UFDS’s solvenskapitalkrav er opgjort ved hjælp af standardformlen og udgør pr. 30. juni 2018 94,8 mio. kr. 

mod 92,5 mio. kr. 31. marts 2018. Kapitalgrundlaget pr. 30. juni 2018 er 164,9 mio. kr., hvilket giver en 

solvensdækning på 174 pr. 30. juni 2018, mod en solvensdækning på 179 31. marts 2018. 

 

UFDS opfylder Finanstilsynets krav til solvens. 

 

Revisionsudvalg 

I overensstemmelse med gældende regler er der nedsat et revisionsudvalg med Stefan D. Buch som det 

uafhængige og særligt kvalificerede medlem. 
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Særlige risici 

UFDS er særlig følsom over for renterisici på grund af dets forretninger med lange afløb. Endvidere kan 

ændringer i særlige forsikringsmæssige risici som følge af lovændringer og skelsættende højesteretsdomme 

påvirke UFDS’s økonomiske position. 

 

Revision 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. 

 

 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2018 for Ulykkesforsik-

ringsforbundet for Dansk Søfart, g.f.  

 

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.  

 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i UFDS’s aktiviteter og økonomiske 

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

  

Halvårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af UFDS’s aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af UFDS’s aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni 2018. 

 

 

København den 14. august 2018. 

 

 

 

 

Jacob Munch 

Administrerende direktør 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

 

Lars Henneberg    Anne H. Steffensen 

Formand    Næstformand 

 

 

 

 

Jørgen Folmer  Susanne Lynggaard Jensen  Dorte Rolff 

 

 

 

 

Stefan D. Buch     Søren Enemark 
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Resultatopgørelse       
T.kr. Note  30.06.2018  30.06.2017  

       
Bruttopræmier   20.749  15.913  
Afgivne forsikringspræmier   -518  -262  
Ændring i præmiehensættelser   6.014  14.178  
Ændring i fortjenstmargen og risikomargen   770  1.858  
Præmieindtægter for egen regning   27.015  31.687  

       
Udbetalte erstatninger   -17.322  -16.369  
Ændring i erstatningshensættelser   -6.546  -32.606  
Ændring i risikomargen    177  287  
Erstatningsudgifter for egen regning   -23.691  -48.688  

       
Erhvervelsesomkostninger   -182  -115  
Administrationsomkostninger 2  -4.552  -3.901  

       
Forsikringsmæssige driftsomkostninger   -4.734  -4.016  

       
Forsikringsteknisk resultat   -1.410  -21.017  

       
Renteindtægter og udbytter mv. 3  15.466  7.903  
Kursreguleringer 4  -13.868  150  
Renteudgifter   -43  -46  
Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed   -684  -770  
Investeringsafkast   872  7.237  

       

Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige 
hensættelser   -2.716  2.964  

       

Investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af 
forsikringsmæssige hensættelser   -1.844  10.201  

       
Andre omkostninger   0  -57  
Resultat før skat   -3.255  -10.873  

       
Skat   716  2.430  

Årets resultat   -2.539  -8.443  

       
Totalindkomstopgørelse       
Årets resultat   -2.539  -8.443  
Anden totalindkomst   0  0  
Anden totalindkomst   -2.539  -8.443  
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Balance
T.kr.

2018 2017

Aktiver

Driftsmidler 128 163

Materielle aktiver i alt 128 163

Investeringsforeningsandele 115.831 159.462

Obligationer 448.055 442.089

Afledte finansielle instrumenter 1.171 2.567

Indlån i kreditinstitutter 10.406 1.125

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 575.463 605.243

Investeringsaktiver i alt 575.591 605.406

Tilgodehavender hos forsikringstagere 11.335 10.602

Andre tilgodehavender 7.662 2.339

Tilgodehavender i alt 18.997 12.941

Aktuelle skatteaktiver 2.233 897

Udskudt skat 10.280 8.667

Likvide beholdninger 15.738 578

Andre aktiver i alt 28.251 10.142

Tilgodehavende renter 2.076 1.948

Andre periodeafgrænsningsposter 2.154 1.085

Periodeafgrænsningsposter i alt 4.230 3.033

Aktiver i alt 627.069 631.522

Passiver

Overført resultat 164.891 167.431

Egenkapital i alt 164.891 167.431

Præmiehensættelser 4.582 10.297

Erstatningshensættelser 396.444 387.478

Risikomargen 52.484 53.432

Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt 453.510 451.207

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 743 221

Gæld til kreditinstitutter 20 6.998

Anden gæld 7.904 5.665

Gæld i alt 8.667 12.884

Passiver i alt 627.069 631.522
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Noter 
 

1.  ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
Halvårsrapporten er udarbejdet efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i den senest aflagte årsrapport. 

 

Selskabets regnskabspraksis er beskrevet i årsrapporten pr. 31. december 2017, hvortil der henvises. 

 

 
 

 

Egenkapitalopgørelse
T.kr.

2018 2017

Egenkapital primo 167.431 186.163

Årets resultat -2.539 -18.732

Anden totalindkomst 0 0

Egenkapital ultimo 164.891 167.431

Kapitalgrundlaget udgøres af følgende:

Egenkapital 164.891 167.431

Kapitalgrundlag 164.891 167.431

30.06.2018 30.06.2017

2 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Personaleudgifter

Gager 2.711 2.651

Pension 274 243

Udgifter til social sikring og lønsum 443 313

3.428 3.207

Omkostninger

Revisions-, aktuarhonorar og advokatomkostninger 1.777 1.115

It soft- og hardware samt konsulentbistand 1.228 1.292

Øvrige 885 901

Afskrivninger på driftmidler 34 0

3.924 3.308

Overført til skades- og investeringsadministration -2.800 -2.614

Administrationsomkostninger, netto 4.552 3.901

3 RENTEINDTÆGTER OG UDBYTTER

Udbytte af investeringsforeningsandele 11.946 4.697

Renteindtægt, obligationer 3.518 3.206

Renteindtægt, øvrige 3 0

15.466 7.903

4 KURSREGULERINGER

Realiserede gevinster/tab på investeringsaktiver 1.127 5.330

Urealiserede gevinster/tab på investeringsaktiver -14.976 -5.207

Valutakursgevinster/tab -19 27

Gevinster/tab vedrørende investeringsaktiver -13.868 150


