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Forsikringsselskabet Brandkassen G/S
Kommentarer til Finanstilsynets (FT)

redegørelse for inspektion i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S
dateret 22. august 2012, afsendt fra FT den 18.september 2012, modtaget i Brandkassen den 19.
september 2012.
1. Vedrørende nytegning finder vi det ejendommeligt, at FT udtaler, at med undtagelse af 120 nye
medlemmer i efteråret 2010 er der ikke sket nytegning siden 2009. De 120 nytegninger svarede til en
fordobling af forsikringsbestanden. Brandkassen fik ny direktør. Forsikringstegning skete som led i den
daglige drift, hvilket FT tidligere har fået oplyst på forespørgsel i juni 2011.
2. FT giver påbud om Brandkassens solvens. Brandkassen har en årlig omsætning på ca. 350.000 kr. i
almindelig indbo og bygningsforsikringer og en egenkapital på 72,5 mio. kr. samt en genforsikringsaftale for
større skader. Der er næppe nogen forsikringsselskaber, der har en bedre solvens.
3. Brandkassen er ikke enig i FT´s bemærkninger om, at Brandkassen ikke har konkrete mål og rammer for
investeringspolitikken. Af Brandkassens investeringspolitik fremgår det specifikt, at der alene investeres i
store likvide børsnoterede aktier i den vestlige verden. Denne begrænsning er alene en afgrænsning af den
risiko, Brandkassen ønsker at tage. Brandkassen har ikke behov for et snævrere risikomål, da Brandkassen
udelukkende investerer ved hjælp af egenkapital. Det er altså ikke forsikringstagerens forudbetalinger eller
andre interessenters tilgodehavender, der investeres for. Brandkassen benytter C20-indekset og har ikke
behov for andre sammenlignings-indeks Brandkassens størrelse taget i betragtning. Brandkassen
forrentede sin investerede kapital med 20,2 % i 1. halvår 2012.
4. FT påbyder Brandkassen at opdatere sit skøn over de registrerede aktiver. Brandkassen har i mange år
oplyst de samlede aktiver som registrerede aktiver, da Brandkassen ikke har nogen kreditorer. FT opstiller
hypotetiske betragtninger om en konkurssituation, hvor forsikringstagerne kunne blive dårligt stillede med
hensyn til forudbetale præmier. Brandkassen er meget velkonsolideret og kun en total nedsmeltning af
verdensøkonomien vil kunne reducere Brandkassens egenkapital til et niveau, hvor Brandkassen ikke er i
stand til at dække forsikringstagernes forudbetalte præmier – (omsætning 350.000 kr. og en egenkapital
på 72,5 mio. kr.).
5. FT har fundet, at Brandkassen har overtrådt de nye aflønningsregler ved ikke at have en ny lønpolitik
udarbejdet til generalforsamlingen i april 2011. Brandkassen kunne ikke magte at udarbejde en ny
lønpolitik samtidig med at nye vedtægter og nyvalg af delegeretforsamlingen skulle gennemføres i 2011
efter påbud fra FT. De nye aflønningsregler blev vedtaget den 21.december 2010 og trådte i kraft 1. januar
2011, dvs. 10 dage efter vedtagelsen. Brandkassen gennemførte valg i januar og februar 2011.
Brandkassen orienterede skriftligt FT om at Brandkassen ikke kunne nå at udarbejde en lønpolitik i
overensstemmelse med de nye regler i april 2011.Brandkassen har siden på sin generalforsamling i 2012
vedtaget den nye lønpolitik i overensstemmelse med de nye aflønningsregler. I 2011 har Brandkassen
naturligvis anvendt den samme lønpolitik som i de foregående år. Hvis problemet var væsentligt, ville det
have været naturligt, at FT var vendt tilbage til Brandkassens efter orienteringen i april 2011. – Først her 1½
år senere – dvs. i juli 2012 melder FT ud om dette problem.
6. Finanstilsynets bemærkning om, at Brandkassen har en overdækning på 171 % i forhold til vores
solvensbehov er baseret på, at FT har anvendt en solvensberegning på 43,2 mio. kr., som bestyrelsen har
udarbejdet som et dommedagsscenarie, hvor økonomien i den vestlige verden - hos vores

samarbejdspartnere og hos os selv - bryder sammen på samme tid. Det realistiske scenarie er et
solvensbehov på 3,5 mio. kr., hvilket giver en overdækning på mere end 2000 %.
Det er en meget svær problemstilling for et lille selskab at navigere i alle disse love og bekendtgørelser,
som uafbrudt forandres uden på et eller andet tidspunkt at overtræde de meget specifikke regler. Specielt
når FT nidkært insisterer på, at regler er regler og ikke kan agere med en selvstændig nuanceret vurdering
af, om reglerne i de konkrete tilfælde er relevante for virksomheden – forstået således, at virksomheden
kan drives forsvarligt og uden at forøge risikoen for tab, selvom enkelte regler ikke er fulgt slavisk. Denne
problemstilling er stærkt forøget i de seneste år og vises klart i Brandkassens tilfælde, hvor en virksomhed
uden nogen økonomiske problemer nu skal fremstilles som værende et problem, som FT skal tage sig af ved
at udstille Brandkassen som om det er en helt uansvarlig ledelse, der er tale om. FT stiller krav til
Brandkassen som var vi en stor kompliceret forsikringskoncern.
Brandkassen skal sluttelig bemærke, at Brandkassens delegeretforsamling på delegeretmøde den 10.
september 2012 besluttede at arbejde mod omdannelse af Brandkassen til en fond med almennyttigt
formål, så snart som muligt.
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