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2.
LEDELSESPÅTEGNING

Likvtdatoerne hai• dags dato behandlet og godkendt årsraØrten for ~. januar - 3~. december 20~3 for
Forsikringsselskabet Brandkassen GIS.
Årerapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed,
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigstmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stiping pr. 3~. december 2013 samt af resultatet selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1,januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegØrelse for
udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og selskabets finansielle stilling
som helhed og en beskrivelse af de væsentligste ricisi og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for.
Årerapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

KØl~C11I1dVI1, den

4. a~~t-il ?014

Likvidatarer

-- z e Jensen

~dvokat

Advokat

3.
DEN UA~HÆl~iC10E REVIS012S EXtKLÆI~.I.i!'GER

Til likvidatorerne ~ ~o~rsikr~ngsselskahet Brandkassen G/S i likvidation
Vi har rcvidexet årsregnskabet for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation foz' regnskabså~•et 1.
ja~ivar - 31. december 2013y CiC'I• omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgprelse,
totalindkomstopgørclse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med lov om finansiel virl~somhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nøvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsezatlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud fØrt
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav i~Ølge dansk
revisor lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfØrer revisionen for at
opnå hØj grad af sikkerhed for, om årsXegnsl~ab~t er uden væsentlig ~ejlinformarion.
En revision omfattes- udfØrelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlingen afhænge- af revisors vurdering, herunder vu1-dering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eiser fejl. Ved
risikovurderingen over~e~er re~isar intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et
åis~~egnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige sØn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det o}~n~ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for• voms
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4,.
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Konl~.l.usion
Det er vores opfattelse, at årsr~gnsk~bet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansieiie stiiling pr. 3I. december ZOI3 saint af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar — 31. december 2013 i overensstemmelse med lo~~ om finansiel virksomhed.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Z henhold til lov om finansiel virksomhed om har vi gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udfØrte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

KØbenhavn, den 4. apz-i 1 2014

Grant Th~,nton

5.
LEDELSLSI3El~ETN1~0'G

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation har som hidtidig aktivitet forestået tegning af skadesforsikringer til almindelige husstande.
Årsiapporten %r 2013 udviser et overskud på 10.340 t.kr. efter skat.
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation har ultimo 2013 en egenkapital på 83,Q inlo, kr.
Erstatningsomkostningerne i 2U 13 blev 159 t.kr., hvilket bl.a. afspejler Brandkassens begraensedc
farsikringsportefølje.
Forsikringsaktiviteterne har som forventet ikke bidraget væsentlig i 2013, og resultatet følger afen positiv
udvikling i Brandkassens kapitalandele,
Selskabets væsentligste risici er investeringsrisikoen på selskabets beholdning af kapitalandele samt
forsikringsrisikoen.
Selskabets egen risiko for forsikringsbegivenheder iforbindelse med brand er afdækket med genforsikring
med et selvbehold pa 1.5 mio. kx. pr. forsikringsbegivenhed.
Ved beslutning på en generalforsamling d. 22, november 2012, blev det principielt besluttet at omdanne
Brandkassen til. en fond, hvilket dog ikke blev gennemført. Der blevi 2012 indgået aftale om at sælge
forsikrin~;sportefØljen til Lokal Forsikring i Næstved, men overdragelsen blev ikke godkendt af Finanstilsynet
og overdragelsesaftalen blev ophævet i 2013.

Der blev af Finanstilsynet media november 2013 indledt Fit and Proper sager mod Brandkassens bestyrelses
medlemmer, dei• Ørte til afgørelser fra Finanstilsynet af4. december 2023, hvorefter de enkelte
bestyrelsesmedlemmer blev påbudt at nedlægge deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, hvilket de gjorde
den 4. december 2413.
Brandkassen havde forud for påbuddet indkaldt til en ekstraordinær geneY•alforsamling til aflioldelse den 6.
december 2013 blandt andet med forslag om at træde i likvidation og med henblik på at etablere den fond,
som generalforsamlingen i 2012 beshittede at ville etablere.
Soire likvidator blev valgt advokat Steen Jensen. Ved afgØrelse af6, december 2Q 13 besluttccle Finanstilsynet
endvidere at udpege endvidere Boris Frederiksen som likvidator. Likvidatorerne varetager herefter ledelsen
afselskabet i likvidation.
Likvidatorerne har igangsat afvikling afselskabets forsikringsportefølje ved opsigelse, o~ selskabets
certifikat med tilladelse til nytegning af forsikringer som forsikringsselskab er tilbageleveret til
Finanstilsynet. Der har været offentliggjorC proklama i Erhvervsstyrelsens informationssystem om
likvidationens indledning, uden at der er kreditorer, der har henvendt sig eller har anmeldt krav.
Likvidatorerne foretager i forbindelse med likvidationen en naermere vurdering af selskabets %rhold,som har
ført til Finanstilsynets afgørelser om Fit and Proper overfor de tidligere bestyrelsesmedlemmer, ligesoire det
undersØges orn, der er begået fejl m.v., i forbindelse med det i 2011 afholdte valg til delegeretforsamlingen.
Likvidationens genneinfQrelse og afslutning og dispositioner i forbindelse hermed in~Clusiv beslutning ofre
udlodning eventuelt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning a~ b. december 2013 afventer
at disse undersøgelser faerdiggøres og at resultatet deraf kan vurderes. Eventuelle forsikringer, der ikke er
opsagt, må forventes opsagt til udløb i 2014.

LI:DEL~ESBEI~ETI~'11~'G ~ fortsat
~orsikringsaktivifieterne forventes ikke at bidrage positivt til selskabets resultat i 2014, der således primært
vil a#hænge af udviklingen i selskabets kapitalandele. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet
væsentlige begivenheder.
Vederlag til ledelsen
Samlet i
203

Udbetalt i
2013
Fast

Udbetalt i
203
Va~•iabcl

Michael EngstrØm
Direktion

33b.220
33b.220

0

33b.220
336.220

Tage Mortensen
Per Larsen
Martin Sibast Laugesen
Jens Petersen
Peter Dufour
Bestyrelse

50.000
50.000
285.333
50.000
50.000
485.333

0

50.000
50.000
285.333
50.000
50.000
485.333

821.553

0

821.5>3

Alle i direktion og bestyrelse er fratrådt i 2013 som fØlge af, at selskabet er trådt i likvidation.
Kapitalkrav og individuelt solvensbehov
Selskabet har pr. 31. december 2013 opgjort kapitalkravet til 1.688 t.kr.(31. december 2012 1.688 t.kr.) og
det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2013 ti143,2 mio.kr,{31. december 2012 43,2 inio.kr.)

Som følge afselskabets begrænsede størelse og aktivitet er kapitalkravet opgJort til minimur»sk~~pit~i-kraver
på 1.68$ t.kr. svarende til EU-direktiv krav på 0,225 inio. Euro.
Resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår overskud således:

OverfØrt til reservefond

kr.

10.340.213
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Fal~omh~dsoplysninger
Hændelse
Rentestigning på 0,'7 pct. Point
Rentefald på 0,7 pct. Point
1~.~tiekuz'sfald på 12 ct.
Ejendomsprisfald på 8 pct.
Valutarisiko(VaR 99 pct.)
Tab på modparter på 8 pct.

~~~ivirkning af egenkapitalen, t.kr.
0
0
10.393
0
X00
Q

I kolonnen "påvirkning af egenkapitalen" er anført den samlede effekt, som den pågældende hændelse vil
have på egenkapitalen efter beregning afhændelsens samlede indvirkning på aktiver og forpligtelser.
Påvirkningen af de enkelte hændelser i skemaet beregnes ud fra en alt-andet-lige-betragtning ud fi~a den
ultimobalance, der er oplyst i regnskabet. Det forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder som
Øjeblikkelige begivenheder - og ikke over tid.

8~
AFVENDT REGNSI~ABSPØKSIS

Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder den af
Finanstilsynet udsendte bekendtgØrelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående
pensionskasser.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold tiI sidste åi-.
Resultatopgørelsen
Præmieindtægter
Præmieindtægter fe.r. omdatter bn.2ttopræm~er reguleret for foxskydn~ng i præm~ehensætte~ser.
Posten "Afgivne genforsikringspræmier" omfatter belØb, forsikringsvirksomheden iregnskabet har betalt til
eller er blevet genforsikringsselskabet skyldige for genforsikringsdaekningen.
Posten "Bruttopræmier" omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller faet til gode for direkte
og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperioden er påbegyndt fØr regnskabsårets afslutning.
Bruttopræmier opføres med fradrag af ris~ornerede præmiebelØb, bonus og præmierabatter, der ydes
forsikringstagere uafl~ængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige mydigheder opkrævet
sammen med præmierne.
Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente er ophjort som et beregnet aflast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige
hensættelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente fØr beskatning af
samtlige obligationer med en restlØbetid på under 3år (for 2013 beregnet ti10,28%).
Ersta~ningsudgiffer fe.r,
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter belØb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for
ændringer• i erstatningshensættelser om med fradrag af genforsikringsand~le.
Posten "Udbetalte erstatninger" omfatter intene og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af
skaderne, udgifter til bekæmpølse og begrænsning af indtrufne skader samt Øvrige direkte og indirekte
omkostninger forbundet med bihandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opØres efter fradrag
af beløb, der er modtaget som Ølge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i
forsikredes rettigheder ved erstatningens udbetaling.
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ANVENDT RECNSKABSPØKSIS - i'ortsat

Forsikringsmæssige drii'tomkostninger f.e.r.
Forsikringsmæssige driftomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og
administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af
personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkosninger, husleje, udgifter til kontorartikler og
kontorhold samt a% og nedskri~~ninger på materielle og immaterielle aktiver.
Den andel af de forsikringsmæssige driftomkostninger, der kan heniØres til erhvervelse og fornyelse af
bestanden afforsikringskontrakter, opØres under posten "Erhvervelsesomkostninger".
Renteindtægter og udbytter mv.
Renteindtægter og udbytter mv. omfatter renter ag rentelignende indtægter af obligationer og andre
værdipapirer. Endvidere opfØres under denne post udbytter af kapitalandele.
Kursreguleringer
Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster
og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver ibalancen.
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser
Af det samlede investeringsaflcast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften på 0,28 %.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets reguleringer af udskudt
skat.
Tillæg, fradrag og godtgørelser mv. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.
Balancen
Finansielle investeringsaktiver
Børsnoterede obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen.
Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nuridsværdien af obligationerne
(sædvanligvis kurs pari}.

1 Q.
ANVENDT REGNSKABSPØKSIS

Præmiehensættelser
Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af
forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste sØn må forventes at skulle betale i anledning af
forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de
forsikringskontrakter, selskabet har indgået.
Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samane
risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af
forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen.
Diskontering er uden væsentlig betydning for størrelsen af præmiehensættelserne og foretages derfor ikke.
Erstatningshensættelser
Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste sØn må forventes at
skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de
belØb,som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder.
Erstatningshenlæggelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter
1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte
forsikringsbegivenheder,
2) et erfaringsbaseret sØn over utilstrækeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for
sag-for-sag vurdering,
3} et erfaringsbaseret sØn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-forsag vurdering,
4)et erfaringsbaseret sØn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er
uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse.
Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de belØb, som selskabet efter bedste sØn må forventes at
skulle afliolde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af
erstatningsforpligtelserne.
Diskontering er uden væsentlig betydning for sfiørrelsen af erstatningshensættelserne og foretages derfor
ikke.

11.
ANVENDT REGIi'SKABSP1tAKSIS

Skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i ablancen med det Ø1øb, der kan Øregnes på
grundlag a~f årets forventede skattepligtige indkomst regule~~et for skat ai tidligere års skattepligtige
indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modreg~lir~gsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser op~joi-t på grundlag ai den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i
perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 %til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil
medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes
udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.
Gæld
Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi.

12.
RESULTATOP(.;ØRELSE FOR 1. JANiJØ - 31. DECEMBER

FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Nore

B~vttopræmier
Ændring i bruttppræmiehensættelser

2013
kr.

201.2
t.kr.

257.496
6.492

271
l2

Pr~mleindtaegter fe.r.

2

263.988

283

For-sikringsteknisk rente f'.e.t•.

3

345

1

~ l 36.917
-~ 1.6?9

-~9
7

-158.596

-82

-1.849.804

-2.377

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.

-1.849.804

-2.377

F~RSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

-1.744.067

-2.175

6
7

1.452.IOS
15.124.ZS 1
177.04b
-189.376

1.277
13.852
4
-3

5--~ I [

-1.2~6.702

-1.208

15,307.325

13.922

-345

-1

15.306.980

13.921

U

50

13.~b2.913

11.79b

-_3.222.700

-2.7?4

10.340.213

9.072

Udbetalte erstatninger
Ændring i bruttoerstatningshensættelser
Erstatningsomkostninger faer.
Administrationsomkostninger

Renier og udbytter m.v.
Kursreguleringer
Øvrige renteindtægter
Renteonnkostninger
Administrationsomkostninger
i forbindelse med investeringsvirksomhed

4
5+11

Investet•ingsafkast, ialt
Forrentning af f'orsikrin~sm2essige hens~eettels~r
I nveste~-ingsaf~cast efter forsikrin~;stekniiisk rerite
Andre indtægter
RESULTAT FØR SKAT
Skat af gets reszl~tat
ÅRETS RESULTAT

8

13.
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

2013
kr.

2412
t.lcr.

Årets resultat
Anden totalindkomst

10.340.213

9.072

TOTALINDKOMST

10.340.213

9.072

14.
BALANCE PR.31. DECEMBER

AKTIVER
Nete

2013
kr.

2012
t.kr.

Kapitalandele
Qbligationer
Deposita

86.606.953
204.172
13.574

75.051
Z ~4
0

Andre fi~ansiel2e investeringsaktt~~er• i ~It

8b.724.69~

7.5. ~ b5

INVESTERINGSAKTIVER I AI.T

8,.724.699

75.165

Andre tilgodehavender

49.913

85

TILGODEHAVENDER [ALT

49.913

~5

640.570

425

Likvide beholdninger
AKTIVER I ALT

87.415.1$2

75.67

.

.r

15.
BALANCE PR.31. DECEMBER

PASSIVER
Note
Garantikapital
Sikkerhedsfond

2013
kr.

2012
t.kr.

2.500.000
80.487.657

2.500
70.147

82.987.657

72.b47

Praemie~ensættelser

90.1 ~9

97

Erstatningshensættelser

X0.500

14

130.649

1 I6

2.873.733
1.423.143

1.8b3
1.049

4.294.876

2.R 12

87.415.182

75.b75

EGENKAPITAL I ALT

9

HENSÆTTELSER T1L FORSIKRING- OG INVESTERINGSKONTRAKTER VALT
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

10

Gæld i alt
PASSIVER Y ALT
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

12

16.
i~OT'ER.
1. Femårs~v~a-sigt
2613

2012

2011

ZOIU

2Q09

Hovedtal
I3r-uttopræmieindtægter

2~7

271

323

3.53

398

Br•utto~r•statningsomkostninger

-159

-83

-119

-356

-240

Forsikringsmæssige driftsomk.

-1.8S0

-2.376

-2.255

-2.152

-2.358

0

0

0

0

0

Forsikringsteknisk resultat

-1.744

-2.176

-2.U39

-2.147

-2.202

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

15.3Q7

13.922

757

16.150

13.613

Årets resultat

10._340

9.072

-583

11.946

11.510

Afl~n(~sresultat

4l

I9

-19

37

22

l~ 1

1 l5

134

153

l 85

0

0

0

0

5l

Egenkapital

82.98$

72.647

63.575

64.158

52.212

Aktiver

87.415

75.676

64.351

67.386

53.406

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocenten

61,b~/,

30,5%

36,8°/~

101,0°r~

b0,2%

7I H,4%

876,0%

699,1%

b 10,3%

592,9%

Combined Ratio

780,0

906,5

735,8

711,2

658,9

Operating Ratio

765,0

893,3

726,8

703,2

046,6

2,2

0,~

-0,5

0,~

0,8

13,3%

13,3%

-0,9%

20,5%

24,8%

44,2

43,0

37,4

38,0

21,9

1..000 ka•,

Resultat af genforsikringsvirksomhed

Forsikringsmæssige hensættelser
Forsikringsmæssige aktiver

Bruttoinkostningsprocent

Relativt ~fl,~bsresu~tat
Egenkapital forrentning i pct.
Solvensdækning

t

~

17.

b

1~'OTER

2. Bruttopræmieindtægter geografisk fordelt
Præmieindtægter vedrører alene indbo- og ejendomsforsikring til private, dækkede i Danmark.

X012
toka.
-

2013
kr.

3. Forsikringstekniskrmte f.e.r.
Renteaflcast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige
hensættelser f.e.r, overfØrt fra investeringsvirksomhed

3~~

1

4. Erstatninger
Antal erstatninger
Gennemsnitserstatning for indtrufne skader (kir.)
Erstatningsfrekvens (antal erstatninger pr. i00 policer)

22
13.012
10

20
3.366
9

5. Administrationsomkostninger
Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed for:
Lovpligtig revision
Andre erklæringsopgaver
Skatterådgivning
Andre ydelser

53.250
27.375
6.563
59.250

40
17

146.438

1 l2

8.412
1.443.693

b
1.271

1.452.105

1.277

-12.10'
15.136.358

3
13.849

15.124.251

13.852

6. Renter og udbytter m.v.
Renter
Udbytte af aktier

7. Kursreguleringer
Obligationer
.Aktier

SS

18.
NOTER
2012
t.kr•.

2013
kr.
S. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Regulering af skat tidligere år
Ændring af udskudt skat

-2.413.394
0
-849.306

-2.371
52
-405

-3.222.700

-2.724

Den effektive skatteprocent kan opgØres således:
Danskskatteprocent
Permanente afvigelser
Ikke indregnet udskudt skatteaktiv

25
-Z
0

25
-2
0

Effektiv skatteprocent

24

23

2.SU0.000

2.500

7O.147.Ø4
10.340.2 Y 3

61.075
9.472

80.487.657

70,147

82.987.6 7

72.647

0

t)

82.987.6.57

72.647

L688.000

1.b8~

9. Egenkapital
Garantikapital
Sikkerhedsfond:
Sikkerhedsfond 1/1
Henlagt af årets resultat

Egenkapital i alt

Udskudt skatteakt2v
Basiskapital
Mindstebeløb for solven margin

19.
10`(.)T~lt

10. Anden gæld

A-skatter, AM-bidrag,feriepenge, ATP m.v.
Andre skyldige omkostninger
Afsat honorar

45.410
757.733
620.000

57
632
360

1.423.143

1.049

1.925.653
-606.864

2.093
188

1.318.789

2.2~ 1

lederlag til direktionen

33 .220

32~

Vederlag til bestyrelsen

48>.X33

h~9

0

0

11. Personaleomkostninger
T forsiki-ingsmæssige driftsomkostninger indgår følgende
personaleomkostninger:
Gager og lønninger
Lønsumsafgift

Ansatte med væsentlig indflydelse

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i 2013 udgjort 0,5 og mod 0,5 i 2012.
Bestyrelsen og direktionen er i året fratrådt som Ølge af, at selskabet er trådt i likvidation.

12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er registeret aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser på 745 t.kr.(2012: 539 t.lcr.).

Selskabet har ingen garantier og Øvrige sikkerhedsstillelser over for tredjemand.

'1.
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