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Ledelsesberetning for første halvår 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
 

Forbundets hovedaktivitet er at drive lovpligtig arbejdsskadeforsikring for arbejdsgivere inden for dansk 

søfart. Herudover tegner Forbundet en frivillig forsikring på arbejdsskadelignende vilkår for besætninger på 

skibe under fremmed flag tilknyttet danske rederier, og en frivillig forsikring for den i henhold til lov om 

søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandslovens) § 61 rederen påhvilende erstatningspligt for tab eller 

beskadigelse af en søfarendes ombord-værende 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 8.450 helårsbeskæftigede, og dette antal er lagt til 

grund i opgørelsen af bruttopræmien, mod 8.904 helårsbeskæftigede opgjort for hele 2015. 

 

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

 

 

Udviklingen i halvårsregnskabet  
 

Præmieindtægterne er opgjort til 28,8 mio. kr. mod 28,1 mio. kr. i 2015. Før præmiedifferentieringen er i første 

halvdel af forsikringsåret 2016 opkrævet 1.800 kr. pr. fuldtidsstilling som a´contopræmie. Dette svarer til en 

helårspræmie på kr. 3.600 pr. fuldtidsstilling. 

 

Udgifterne til skaderne er på niveau med det forventede.  

 

Resultatet af investeringer er dårligere end forventet. 

 

Forbundet følger nøje udviklingen inden for det marked Forbundet betjener. Arbejdsskadepræmierne skal til 

stadighed tilpasses de krav, der løbende rettes mod arbejdsskadeforsikringssystemet og under særlig 

hensyntagen til den finansielle markedssituation. 

 

Forbundets solvenskapitalkrav er opgjort ved hjælp af standardformlen og udgør pr. 30. juni 2016 120,8 mio. 

kr. mod 131,3 mio. kr. primo 2016. Kapitalgrundlaget pr. 30. juni 2016 er 174,7 mio. kr., hvilket giver en 

dækningsgrad på 144, mod en dækningsgrad på142 primo 2016. 

 

Forbundet opfylder Finanstilsynets krav til soliditet. 

 

Halvåret udviser et underskud efter skat på 11,9 mio. kr. mod et overskud på 14,2 sidste år, ledelsen anser dette 

resultat for tilfredsstillende, når særligt den vanskelige situation på de finansielle markeder tages i betragtning. 

Efter disponering af resultatet udgør egenkapitalen 174,7 mio. kr. 
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Revisionsudvalg 

 

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

uafhængige og særligt kvalificerede medlem. 

 

 

Regnskabspraksis og Revision 

 

Selskabets regnskabspraksis er som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse, der trådte i kraft ved overgang 

til Solvens II pr. 01.01.2016, ændret siden aflæggelse af årsraspporten for 2015.  For nærmere omtale heraf 

henvises til note 1. 

 

Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision. 

 

 

Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2016 for Ulykkes-

forsikringsforbundet for dansk Søfart. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. 

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i Forbundets aktiviteter og 

økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Forbundet kan 

påvirkes af. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende 

billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af Forbundets 

aktiviteter for første halvdel af regnskabsåret 2016. 

 

 

København den 30. september 2016. 

 

 

 

Jacob Munch 

Administrerende direktør 

 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

Christian Merrild 

Formand 

Anne H. Steffensen 

Næstformand Morten Ligaard 

 

 

 

Jørgen Folmer Stefan D. Buch Lars Henneberg Søren Enemark 

 

 

 

 

 



Resultatopgørelse
Perioden 1/1 til 30/6

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Forsikringsvirksomhed
Bruttopræmier 15.338 16.710

Afgivne forsikringspræmier -1.050 -1.375

Ændring i præmiehensættelser 13.457 11.404

Ændring i genforsikrings andele af præmiehensættelser 0 958

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 1.012 439

Præmieindtægter for egen regning 28.757 28.136

Forsikringsteknisk rente 0 0

Udbetalt erstatningsudgifter -15.750 -20.068

Modtaget genforsikring 4.502

Ændring i erstatningshensættelserne 2 -9.680 -10.508

Ændring i genforsikringens andele af hensættelserne -4.502 0

Ændring i risikomargen -7.784 1.043

Erstatningsudgifter for egen regning i alt -33.214 -29.533

Forsikringsmæssige driftsomkostninger 3 -3.088 -3.742

Forsikringsteknisk resultat -7.545 -5.139

Renteindtægter og udbytte mv. 4 12.970 11.317

Kursreguleringer 5 -5.976 8.568

Renteudgifter -65 -57

Administrationsvirksomhed i forbindelse med investeringsvirksomhed -372 -561

Investeringsafkast 6.557 19.267

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -14.358 4.900

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente -7.801 24.167

Resultat før skat -15.346 19.028

Skat 3.374 -4.813

Årets resultat -11.972 14.215

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat -11.972 14.215

Anden totalindkomst 0 0

Periodens totalindkomst -11.972 14.215
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Balance
Pr. 30/6

Note

2016

t.kr.

31.12.2015

t.kr.

Aktiver

Driftsmidler 57 0

Materielle aktiver i alt 57 0

Investeringsforeningsandele 195.486 205.101

Obligationer 397.451 368.736

Indlån i kreditinstitutter 16.702 26.012

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 609.639 599.849

Investeringsaktiver i alt 609.696 599.849

Genforsikringsandele af erstatningshensættelserne 192 4.694

Tilgodehavender hos forsikringstagere 105 67

Andre tilgodehavender 2.437 6.298

Tilgodehavender i alt 2.734 11.059

Udskudt skat (skatteaktiv) 7.521 3.417

Aktuelle skatteaktiver 1.861 0

Likvide beholdninger 3 4

Andre aktiver i alt 9.385 3.421

Tilgodehavende renter 2.030 2.318

Andre periodeafgrænsningsposter 0 1.479

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.030 3.797

Aktiver i alt 623.845 618.126

Passiver

Overført resultat 174.714 186.686

Egenkapital i alt 174.714 186.686

Præmiehensættelser 12.610 24.624

Erstatningshensættelser 2 360.847 338.255

Risikomargen 43.156 36.384

Forskningsmæssige hensættelser i alt 416.613 399.263

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 28.517 28.701

Gæld til kreditinstitutter 2 0

Anden gæld 3.999 3.476

Gæld i alt 32.518 32.177

Passiver i alt 623.845 618.126
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Egenkapitalopgørelse

Note

Overført 

over- og 

underskud 

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapitalopgørelse 01.01.2016 - 30.06.2016
Egenkapital primo 186.686 186.686

Årets resultat -11.972 -11.972

Årets totalindkomst 0 0

Egenkapital ultimo 174.714 174.714

Egenkapitalopgørelse 01.01.2015 - 31.12.2015
Egenkapital primo 207.170 207.170

Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis -21.607 -21.607

Periodens resultat 1.123 1.123

Periodens totalindkomst 0 0

Egenkapital ultimo 186.686 186.686
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1. Ændring i anvendt regnskabspraksis 

Selskabets regnskabspraksis er som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse, der trådte i kraft 
ved overgang til Solvens II pr. 01.01.2016, ændret siden aflæggelse af årsraspporten for 2015. 

Ændringerne omfatter: 

- Selskabets forsikringsmæssige hensættelser er diskonteret ved brug af en ny rentekurve 
(EIOPAs offentliggjorte risikofrie rentekurve uden volatilitetsjustering).

- Selskabets forsikringsmæssige hensættelser er tillagt risikomargen. Risikomargen på 
skadesforsikringskontrakter udgør det beløb, som selskabet forventeligt vil skulle betale en 
anden forsikringsvirksomhed for, at denne vil overtage risikoen for, at omkostningerne ved 
at afvikle selskabets skadesforsikringskontrakter afviger fra de beløb, der er opført under 
hensættelserne. Selskabet anvender metode 3 til opgørelse af beløbet. 

- Selskabet har besluttet at anvende standard metoden i § 69 til opgørelse af 

præmiehensættelserne. Selskabet skal derfor opgøre præmiehensættelserne som 
nutidsværdien af de betalinger, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle 
afholde i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter 
balancedagen, og som er dækket af de forsikringer, selskabet har indgået. Ved opgørelsen 
tages højde for allerede afholdte omkostninger på igangværende forsikringskontrakter. Ved 
opgørelsen medtages også policer, der er indgået med bindende virkning for selskabet, 
men som endnu ikke er trådt i kraft.

- Anvendelse af standard metoden i § 69 medfører samtidigt, at selskabet skal indregne 

fortjenstmargen på skadesforsikringskontrakter i balancen, som repræsenterer 
nutidsværdien af selskabets endnu ikke indtjente fortjeneste på forsikringskontrakter, som 

forventes indregnet i resultatopgørelsen i takt med, at selskabet yder forsikringsdækning. 
Posten er dog ikke pt. relevant for selskabet, da der ikke budgetteres med fortjeneste på de 
igangværende forsikringskontrakter. 

- I de hidtidige erstatningshensættelser havde selskabet indregnet en række beløb, der i 
store træk svarede til den usikkerhed, som efter overgang til Solvens II pr. 01.01.2016 
udtrykkes i risikomargen. Selskabets ledelse har derfor besluttet samtidigt med indregning 
af risikomargen, at foretage en række tilpasninger af erstatningshensættelserne, således at 
disse i højere grad afspejler nutidsværdien af de forventede fremtidige betalingsstrømme
uden samme grad af tillæg til usikkerheden forbundet med betalingsstrømmene. Selskabet 
er derfor overgået til i højere grad at anvende anerkendte aktuarmetoder til opgørelse af 
hensættelserne ligesom selskabet er overgået til anvendelse af en mere markedskonform 
inflationsforventning i form af en anerkendt inflationskurve. 

- Præsentationen af diskonteringseffekten i resultatopgørelsen er ændret samtidigt med at 
der ikke længere skal opgøres forsikringsteknisk rente.

- Ovenstående ændringer har medført tilhørende korrektioner af de skattemæssige poster. 

Ved ændringen er alle berørte poster, herunder sammenligningstal og noteoplysninger tilrettet 
således at halvårsregnskabet er udarbejdet som om, den nye metode hele tiden havde været 
anvendt. 

Den beløbsmæssige effekt af ændringen i regnskabspraksis for poster i balance og 
resultatopgørelse for sidste regnskabsår kan vises således: 
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1. Ændring i anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelse

Hidtidig 

regnskabs-

praksis

 

t.kr. 

Regulering 

som følge af 

praksis-

ændring 

t.kr. 

Ændret 

regnskabs-

praksis 

t.kr. 

Forsikringsvirksomhed
Bruttopræmier 33.420 -16.710 16.710

Afgivne forsikringspræmier -1.375 0 -1.375

Ændring i præmiehensættelser -20.041 31.445 11.404

Ændring i præmiehensættelser genforsikring 958 0 958

Ændring i fortjenstmargen og risikomargen 0 439 439

Præmieindtægter for egen regning 12.962 15.174 28.136

Forsikringsteknisk rente -1.188 1.188 0

Udbetalt erstatningsudgifter -20.068 0 -20.068

Ændring i erstatningshensættelserne 9.812 -20.320 -10.508

Ændring i genforsikringens andele af hensættelserne 0 0 0

Ændring i risikomargen 0 1.043 1.043

Erstatningsudgifter for egen regning i alt -10.256 -19.277 -29.533

Forsikringsmæssige driftsomkostninger -3.742 0 -3.742

Forsikringsteknisk resultat -2.224 -2.915 -5.139

Renteindtægter og udbytte mv. 11.317 0 11.317

Kursreguleringer 19.547 -6.079 13.468

Renteudgifter -57 0 -57

Administrationsvirksomhed i forbindelse med 

investeringsvirksomhed -561 0 -561

Investeringsafkast 30.246 -6.079 24.167

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser -2.410 2.410 0

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 27.836 -3.669 24.167

Resultat før skat 25.612 -6.584 19.028

Skat -6.261 1.448 -4.813

Årets resultat 19.351 -5.136 14.215

Totalindkomstopgørelse

Periodens resultat 19.351 -5.136 14.215

Anden totalindkomst 0 0 0

Periodens totalindkomst 19.351 -5.136 14.215

01.01.2015 - 30.06.2015
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1. Ændring i anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balance

Hidtidig 

regnskabspr

aksis 

Regulering 

som følge af 

praksis-

ændring 

Ændret 

regnskabs-

praksis 

Aktiver

Driftsmidler 0 0 0

Materielle aktiver i alt 0 0 0

Investeringsforeningsandele 205.101 0 205.101

Obligationer 368.736 0 368.736

Finansielle instrumenter 0 0 0

Indlån i kreditinstitutter 26.012 0 26.012

Andre finansielle investeringsaktiver i alt 599.849 0 599.849

Investeringsaktiver i alt 599.849 0 599.849

Genforsikringsandele af præmiehensættelser 0 0 0

Genforsikringsandele af erstatningshensættelserne 4.694 0 4.694

Tilgodehavender hos forsikringstagere 67 0 67

Andre tilgodehavender 6.298 0 6.298

Tilgodehavender i alt 11.059 0 11.059

Udskudt skat (skatteaktiv) 0 3.417 3.417

Aktuelle skatteaktiver 0 0 0

Likvide beholdninger 4 0 4

Andre aktiver i alt 4 3.417 3.421

Tilgodehavende renter 2.318 0 2.318

Andre periodeafgrænsningsposter 1.479 0 1.479

Periodeafgrænsningsposter i alt 3.797 0 3.797

Aktiver i alt 614.709 3.417 618.126

Passiver

Overført resultat 202.448 -15.762 186.686

Egenkapital i alt 202.448 -15.762 186.686

Præmiehensættelser 0 24.624 24.624

Erstatningshensættelser 379.056 -40.801 338.255

Risikomargen 36.384 36.384

Forskningsmæssige hensættelser i alt 379.056 -16.177 399.263

Udskudt skatteforpligtelser 297 -297 0

Andre hensættelser 0 0 0

Hensatte forpligtelser i alt 297 -297 0

Gæld i forbindelse med direkte forsikring 28.701 0 28.701

Selskabsskat 731 -731 0

Anden gæld 3.476 0 3.476

Gæld i alt 32.908 -731 32.177

Passiver i alt 614.709 3.417 618.126

2015
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Det har ikke været muligt at oplyse om den beløbsmæssige effekt af ændringen i den anvendte 
regnskabspraksis på resultatet og balance for 1. halvår 2016, idet den tidligere anvendte 
rentekurve ikke længere offentliggøres. 
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2. Erstatningshensættelser
2016

t.kr.

2015

t.kr.

Uafgjorte skader, Arbejdsskade & Fremmedflagsforsikring:

Saldo, primo 194.032 202.712

Kursregulering (ændring i diskonteringssats og ændring i løbetid) 7.326 -2.834

Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) -5.637 -5.846

Saldo, ultimo 195.721 194.032

Hensættelse til dækning af løbende ydelser:

Saldo, primo 144.219 157.142

Kursregulering (ændring i diskonteringssats og ændring i løbetid) 5.589 -1.600

Bruttoændring i erstatningshensættelse (excl. Inflationsswap) 15.318 -11.323

Saldo, ultimo 165.126 144.219

Erstatningshensættelser primo, netto 338.251 359.854

Kursregulering (ændring i diskonteringssats og ændring i løbetid) 12.915 -4.434

Bruttoændring i erstatningshensættelse 9.681 -17.169

Erstatningshensættelser ultimo, netto 360.847 338.251

3. Forsikringsmæssige driftomkostninger
Administration

Gager, honorarer,pensioner m.v. 2.434 2.113

Revisions, aktuarhonorarer & advokatomkostninger 695 1.021

Husleje, rengøring, vedligeholdelse m.v 300 289

Kommunikation (Porto & telefon) 84 86

EDB, Soft- & hardware & konsulentbistand 471 805

Kontorartikler 19 15

Autodrift 17 40

Diverse administrationsudgifter 508 478

Erhvervsomkostninger 94 125

Diverse administrationsindtægter -30 -30

4.592 4.942

Afskrivninger

Afskrivninger på driftmidler -56 418

-56 418

Afgifter til det offentlige

Lønsumsafgift 219 189

Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen & Ankestyrelsen 629 671

848 860

Administrationsomkostninger i alt 5.384 6.220

Overført til skadeadministration -2.296 -2.478

Administrationsomkostninger, netto 3.088 3.742

Forbundet beskæftigede i gennemsnit 6 6
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4. Renter og udbytte
Udbytte af investeringsforeningsandele 9.061 7.164

Renteindtægt 3.909 4.153

12.970 11.317

5. Kursreguleringer
Realiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver -1.640 3.821

Urealiserede gevinster (tab) på investeringsaktiver -4.336 4.747

Gevinster & (tab) vedr. investeringsaktiver i alt -5.976 8.568

Kursregulering af erstatningshensættelser -12.915 6.031

Kursregulering af præmiehensættelser -1.443 -1.131

Kursgevinster og (tab) vedr. erstatningshensættelser -14.358 4.900

-20.334 13.468
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