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1.
LEDELSESPÅTEGNING

Likvidatorerne har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1.januar - 30.juni 2014 for
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.
Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov otn finansiel virksomhed.
Det ec vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.juni 2014 samt resultatet for perioden.
Det er endvidere vores opfattelse; at ledelsesberetningen indeholder eii retvisende redegorelse for•
udviklingen i selskabets aktiviteter og rvkonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og
usikkerhedsfaktorer, som selskabet stir over for.

Kcsbenhavn, den 19. aubust 2014

Likvidatorer

ensen
~__,_~S
Advokat

Advokat

2.
LEDELSESBERETNING

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation har som hidtidig aktivitet forestået tegning af skadesforsikringer til almindelige husstande.
Halvårsrapporten for første halvår af2014 udviser et overskud på t.kr. 6.057 efter skat.
Erstatningsomkostninger iførste halvår 2014 blev t.kr. 17, hvilket er bl.a. afspejler Brandkassens
begrænsede forsikringsportefølje.
Forsikringsaktiviteterne har som forventet ikke bidraget væsentlig i perioden. Resultatet følger af en positiv
udvikling i værdien af i Brandkassens aktiver.
Selskabets væsentligste risici er kursrisikoen på selskabets beholdning af kapitalandele, obligationer og
investeringsforeningsandele samt forsikringsrisikoen. Brandkassen har i perioden foretaget en spredning af
risikoen fra primært aktier til flere obligationer og investeringsforeningsandele.
Selskabets egen risiko for forsikringsbegivenheder iforbindelse med brand er fortsat afdækket med
genforsikring med et selvbehold på 1,5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.
Selskabets likvidator advokat Steen Jensen er valgt på generalforsamling den 6. december 2013. Ved
afgørelse af 6. december 2013 har Finanstilsynet udpeget advokat Boris Frederiksen som likvidator. Likvidatorerne har herefter varetaget ledelsen af selskabet i likvidation.
Likvidatorerne har igangsat afvikling af selskabets forsikringsportefølje ved opsigelse, og selskabets
tilladelse til nytegning afforsikringer som forsikringsselskab er tilbageleveret til Finanstilsynet.
Der har været offentliggjort 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 nærmere vurdering af selskabets forhold, som har ført til Finanstilsynets
afgørelser om Fit &Proper overfor de tidligere bestyrelsesmedlemmer, ligesom det undersøges om, der er
begået fejl m.v., i forbindelse med det i 2011 afl~oldte valg til delegeretforsamlingen.
Likvidationens gennemførelse og afslutning, herunder eventuel beslutning om udlodning i overensstemmelse
med Brandkassens generalforsamlings beslutning af 6. december 2013, afventer at disse undersøgelser
færdiggøres.
Pr. 30. juni 2014 er opsagt forsikringer, der svarer til godt en tredjedel af Brandkassens præmieindtægter i
2013. Forsikringer, der endnu ikke er opsagt, må forventes opsagt til udløb i 2014.
Forsikringsaktiviteterne forventes ikke at bidrage positivt til selskabets resultat i 2014, der således primært
vil afliænge af udviklingen i værdien af Brandkassens aktiver. Der er efter regnskabsperiodens afslutning
ikke indtruffet væsentlige begivenheder.

3.

Kapitalkrav og individuelt solvensbehov
Selskabet har pr. 30.juni 2014 fastholdt et kapitalkrav på 1.688 t.kr. og har fastholdt det individuelle
solvensbehov til 43,2 mio. kr., svarende til det pr. 31. december 2013 opgjorte. Som følge af Selskabets
ændrede placering af selskabets aktiver og den påbegyndte afvikling af forsikringsporteføljen vil det
individuelle solvensbehov være falde»de som likvidationen skrider frem.
Som følge af selskabets begrænsede størrelse og aktivitet er kapitalkravet opgjort til minimuskapitalkravet på
1.688 t.kr. svarende til EU-direktiv krav på 0,225 mio. euro.

4.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om fnansiel virksomhed, herunder den af
Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående
pensionskasser.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision.

J.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 30. JUNI

FORSIKRINGSVIRKSOØD

Note

2014
kr.

2013
t.kr.

Bruttopræmier
Afgivne genforsikringspræmier
Ændring i bruttopræmiehensættelser

89.528
-11.413
32.439

244
0
-52

Præmieindtaegter f.e.r.

110.554

192

222

0

Udbetalte erstatninger
Modtaget genforsikringsdækning
Ændring i bruttoerstatningshensættelser
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser

-35.149
0
17.891
0

-30
2
0
0

Erstatningsudgifter f.e.r.

-17.258

-28

Erhvervelsesomkostninger
Administrationsomkostninger

0
-2.278.070

0
-882

Forsikringsmæssigedriftsomkostninger f.e.r.

-2.278.070

-882

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

-2.184.552

-718

Renter og udbytter m.v.
Kursreguleringer
Administrationsomkostninger
i forbindelse med investeringsvirksomhed

1.759.738
8.888.702

1.509
3.180

-598.232

323

10.050.208

5.01.2

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser

-222

0

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

10.049.986

5.012

0

0

RESULTAT FØR SKAT

7.865.434

4.295

Skat af periodens resultat

-1.808.737

-9~6

6.056.697

3.339

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

Investeringsafkast, ialt

Andre indtægter

PERIODENS RESULTAT

1

6.
TOTALINDKOMST

2014
kr,

2013
t.kr.

Periodens resultat
Anden totalindkomst

6.056.697

3.339

SAMLET TOTALINDKOMST

6.056.697

3.339

7.
BALANCE

AKTIVER
Note

30/6 2014
kr.

31/12 2013
t.kr.

Kapitalandele
Obligationer
Investeringsforeninger
Deposita

8.053.705
60.168.459
24.817.744
14.025

86.607
104
0
14

Andre finansielle investeringsaktiver Talt

93.053.933

86.725

INVESTERINGSAKTIVER IALT

93.053.933

86.725

Genforsikringsandele af erstatningshensættelser

0

0

GENFORSIKRINGSANDELE AF HENSÆTTELSER
TIL FORSIKRINGSKONTØKTER IALT

0

0

Andre tilgodehavender

422.237

~0

TILGODEHAVENDER IALT

422.237

50

94.925.083

87.11 ~

Likvide beholdninger
AKTIVER I ALT

8.
BALANCE

PASSIVER
Note
Garantikapital
Sikkerhedsfond

30/6 2014
kr,

31/12 2013
t.kr.

2.500.000
86.544356

2.500
80.487

89.044.356

82.987

Præmiehensættelser

57.709

90

Erstatningshensættelser

22.609

41

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRING- OG INVESTERINGSKONTØKTER IALT

80.318

1~1

Skyldig selskabsskat
Anden gæld

4.357.707
1.442.702

2.874
1.423

Gæld i alt

5.800.409

4.297

94.925.083

87.415

EGENKAPITAL I ALT

2

PASSIVER I ALT
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

3

9.
NOTER

30/6 2014
kr.
1. Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomheden
Honorarer
Lønsumsafgift
Handelsomkostninger og depotgebyr
Øvrige gebyrer

560.067
19.026
18.939
200

372
-712
17
0

598.232

-323

30/6 2014
kr.
2. Egenkapital
Garantikapital
Sikkerhedsfond:
Sikkerhedsfond 1/1
Henlagt af periodens resultat

Egenkapital i alt

30/06 2013
t.kr.

31/12 2013
t.kr.

2.500.000

2.500

80.487.659
6.056.697

70.147
10.340

86.544.356

80.487

89.044.356

82.987

3. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Efter Bek. nr. 922 af28. september 2009(Bekendtgørelse om registrering af aktiver i
forsikringsselskaber) er der registreret aktiver til fyldestgørelse afforsikringstagere til dækning af
forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forpligtelser til registrering udgjorde 80 t.kr.
pr. 30.juni 2014.

