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1.
SELSKABSOPLYSNINGER
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2.
0
LEDELSESPATEGNING

Likvidatorerne har dags dato behandlet og godkendt arsraporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i Iikvidation.
0
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigstm~ssig, saledes at arsregnskabet giver- et retvisende
billede of selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3l. december 2014 samt of resultatet
selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1.januar - 31. december 2014.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg~relse for
udviklingen i selskabets aktivitetei- og ~bkonomiske forhold, arets resultat og selskabets finansielle stilling
som helhed og en beskrivelse of de vaesentligste ricisi og usikkerhedsfaktorer, som selskabet star over for.
0
Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse, idet der henvises til det i ledelsesberetningen
anf~rte om suspension of selskabets vedtaegter.

Kobenhavn, den 29. maj 20

Likvidatorer

c

~t
e~nselr
Advokat

Advokat

3.
DEN UAFHrzENGIGE REVISORS ERKL~ERTNGER
Til likvidatorerne i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation
Vi har revideret arsregnskabet for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidati
on for regnskabsaret 1.
januar - 3l. december 20]4, der omfatter anvendt regnskabspi-ak
sis,
resultatopg~6relse,
0
totalindkomstopg~relse, balance og noter. Arsregns
kabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.
Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen of et arsregnskab, der giver et retvisend
e billede i
overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne
kontrol, som ledelsen anser n~vendig for at udarbejde et arsregnskab uden va~sentli
g fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag of vores revision.
Vi har ud fart
revisionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderliger
e krav if~blge dansk
revisor lovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav saint planlaegger og
udf~rer revisionen for at
opna h~6j grad of sikkerhed for, om arsregnskabet er uden v~sentlig fejlinformation.
En revision omfatter udf~relse of revisionshandlinger for at opna revisionsbevis
for bel~b og oplysninger i
arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afl~aenger of revisors vurdering, herunder
vurdering of risici
for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigels
er eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor inter kontrol, der er relevant for selskabet
s udarbejdelse of et
arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinge
r, der er
passende efter omst~ndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektivi
teten of selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg of
regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsm~essige skin er rimelige saint den samlede
praesentation of
arsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som
grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

0

DEN UAFHI~NGIGE REVISO

RS ERKL~ERINGER

Konklusion
Det er vores opfattelse, at arsregns
kabet giver et retvisende billede
of selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december
2014 samt of resultatet of selskabe
ts aktiviteter for regnskabsaret 1.
januar — 31. december 2014 i overenss
temmelse med lov om finansiel virk
somhed.
Udtalelse om ledelsesberetningen
I henhold til lov om finansiel virk
somhed om har vi genneml~st ledelses
beretningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillaeg til den
udfg~rte revision of arsregnskabet.
Det
er pa denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelses
beretningen er i overensstemmelse med
arsregnskabet.

Kobenhavn, den 29. maj 2015

Gra°iit,-~~tox~nton

Steen K. Bage
statsautoriseret revisor

5.
LEDELSESBERETNING
0
Arsrapporten for 2014 for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation udviser et overskud
pa 6.009 t.kr. efter skat

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation har ultimo 2014 en egenkapital pa 89,0 mio.
kr.
Erstatningsomkostningerne i 2014 ud~jorde 276 t.kr., hvilket bl.a. afspejler Brandkassens
begraensede forsikringsportef~lje, og at der ultimo 2014 skete overdragelse til andet
forsikringsselskab of anmeldte, berettigede men endnu ikke afsluttede skadessager.

Selskabets v~sentligste risici har i 2014 fortsat vaeret investeringsrisikoen pa selskabets
beholdning of kapitalandele samt forsikringsrisikoen. Forsikringsrisikoen er afviklet pr. 31.
december 2014 og forventes ikke at kunne medf~re skadeskrav mod selskabet. Der er ikke
anmeldt skader efter 31. december 2014.

Ved beslutning pa en generalforsamling d. 22. november 2012, bleu det principielt besluttet at
omdanne Brandkassen til en fond, hvilket dog ikke bleu gennemf~rt. Brandkassen besluttede pa
en ekstraordinaer generalforsan~ling den 6. december 2013 at trade i likvidation bl.a. med henblik
pa at etablere den fond, som generalforsamlingen i 2012 besluttede at ville etablere.
Som likvidator bleu valgt advokat Steen Jensen. Ved afg~6i•else of 6. december 2013 besluttede
Finanstilsynet endvidere at udpege endvidere advokat Boris Frederiksen som likvidator.
Likvidatorerne har i 2014 udgjort ledelsen of selskabet i likvidation.
Likvidatorerne har i 2014 afviklet selskabets forsikringsportef~blje ved opsigelse og dern~ed
selskabets virksomhed. Der har vaeret offentiig~jort proklama i Erhvervsstyrelsens
informationssystem om likvidationens indledning, uden at der er kreditorer, der har henvendt sig
eller har anmeldt kray. Likvidatorerne har i forbindelse med likvidationen foretaget en n~rmere
vurdering of selskabets forhold, som har fart til Finanstilsynets afg~brelser om Fit &Proper
overfor de tidligere bestyrelsesmedlemmei- i 2013,ligesom det unders~ges om, der har vaeret
uregelmaessigheder ved stemmeafgivningen, i forbindelse med det i 2011 afholdte valg til
delegeretforsamling. Unders~gelserne er delvist f~rdig~jort, men den endelige stillingtagen har
v~ret udskudt som f~lge af, at Statsadvokaten for saerlig ~konomisk og international kriminalitet
ivaerksatte efterforskning of de forhold, som Finanstilsynet ved anmeldelse of 24. oktober 20l 3
foretob anmeldelse af.
Likvidationen of Brandkassens virksomi~ed er som sadan afsluttet ved udgangen of 2014.
Likvidationens afslutning afventer aflclaring of eventuelle forhold, dei- matte udesta, nar de
igangvaerende unders~gelser er afsluttet, og derefter beslutning om udlodning, eventuelt i
overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning of 6. december 2013. Brandkassens
formue er placeret i let re~liserebare vaerdipapirer. Portef¢ljen bleu i 2014 omlagt til en
aktivsammensaetning med mere normal risikospredning baseret pa radgivning fra ekstern
professionel fornlueforvaltei-.
Der er efter regnskabsaret afslutning fremsat beg~ring fra en delegeret om afholdelse of
ekstraordin~r generalforsamling, hvor der bl.a. bleu stiller forslag om valg of ny likvidator, og
om forelaeggelse of genel-alforsamlingsbeslutningen of b. december 20]3 om stiftelse of en fond
med den i 20]3 foreslaede vedt~gt og ledelse for forsikringstagerne. Som f~lge of informationer
fra S~IK om deres igangv~rende unders~gelser, som fremkom til likvidatorerne efter
generaiforsamlingens indkaldelse men fir dennes afl~oldelse, bleu generalforsamlingen aflyst.
Det bleu anset for sandsynlig~jort, at valghandlingen of delegerede i 20]1 matte apses for
ugyldig, hvorfor der ikke var delegerede, der kunne give gyldigt made pa beneralforsamlingen.

Q

LEDELSESBERETNING - fortsat
I henhold til Brandkassens vedt~gter afgar de delegerede hvert 4.
ar, og valg skal derfor norn~alt
gennemf~res i januar kvartal, saledes nyvalgte delegerede kan tiltr~d
e ved selskabets ordinaere
generalforsainling inden udgangen of april maned. Likvidatorer
ne ivaerksatte i februar 2015
valghandlingen med henblik pa valg of en ny delegeretforsamlin
g, som pakraevet of vedt~gterne,
og dette bleu oplyst de fremm~bdte ved den indkaldte generalforsa
mling den 26. februar 2015.
Blandt de opstillede kandidater til delegerede var personer tidlige
re omfattet of afg~relser om
ikke at v~ere Fit &Proper fra 2013 og personer omfattet of de
igangvaerende strafferetlige
unders~gelser. Likvidatorerne har derfor meddelt Finanstilsynet,
at det bleu vurderet, at der var
risiko for, at en ny delegeret forsamling hovedsageligt ville v~re
afledt of"nye" medlemmer fra
2010/2011 tegnet under muligvis usaedvanlige omstaendigheder
og/eller en konsekvens of et
muligt retsstridigt valg fra 20l 1, og dei~nied at der kunne vaere
en risiko for at de pag~ldende
ikke ville varetage selskabets interesser pa forsikringstagernes bekost
ning.
Finanstilsynet har ved afg~brelse of 1. april 2015 besluttet at suspen
dere Brandkassens vedt~gter i
medf~r of Lov om Finansiel Virksomhed ~ 232, stk. l , med henbli
k pa at sikre, at den siddende
eller en kommende delegeret forsamling ikke traeffer beslutninger,
som kan vise sig at vaere
irreversible. Suspensionen er forel~big, indtii der er opnaet tilstra
ekkelig aflclaring om
gyldigheden of valghandlingen i 2011, hvilket kan vaere, nar valgha
ndlingen er tilstr~kkeligt
belyst, eller at der i faellesskab mellem likvidatorerne og forsikr
ingstagerne opnas enighed om
den endelige likvidation.
Der er ikke i ~vrigt efter statusdagen indtruffet v~sentlige begive

nheder.

Kapitalkrav og individuelt solvensbehov
Selskabet har pr. 31. december 2014 opgjort kapitalkravet til 1.688
t.kr. og det individuelle solvensbehov pr.
31. december 2014 ti143,2 mio.kr.
Som f~lge of selskabets begraensede st~rrelse og aktivitet er kapital
kravet opgjort til minimumskapitalkravet
pa 1.688 t.kr. svarende til EU-direktiv krav pa 0,225 mio. Euro.
Resultatdisponering
Bestyrelsen foreslar overskud saledes:

Overf~rt til reservefond

kr.

6.009.294

F~Isomhedsoplysninger
Haendelse
Rentestigning pa 0,7 pct. Point
Rentefald pa 0,7 pct. Point
Aktiekursfald pa l2 pct.
Ejendomsprisfald pa 8 pct.
Valutarisiko(VaR 99 pct.)
Tab pa modparter pa 8 pct.

Pavirkning of egenkapitalen, t.kr.
0
0
3.310
0
500
0

I kolonnen "pavirkning of e~enkapitalen" er anf~rt den samled
e effekt, som den pag~ldende haendelse vil
have pa egenkapitalen efter berebning of h~endelsens samlede
indvirkning pa aktiver og forpligtelser.
Pavirkningen of de enkelte h~endelser i skemaet beregnes ud
fra en alt-andet-lige-betragtning ud fra den
ultimobalance, der er oplyst i regnskabet. Det forudsaettes,
at de enkelte haendelser indtraede~- som
~bjeblikkelige begivenhedei- - og ikke over- tid.

~.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Genere
lt
0
Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om
finansiel virksomhed, herunder den of
Finanstilsynet udsendte bekendtg~relse om finansielle rapport
er for forsikringsselskaber og tvaergaende
pensionskasser.
Anvendt regnskabspraksis er u~ndret i forhold til sidste ar.
Resultatopg~relsen
Praemieindtaegter
Pr~mieindtaegter f.e.r. omfatter bruttopraemier reguleret for forsky
dning i pr~miehensaett

elser.

Posten "Afgivne genforsikringspraemier" omfatter bel¢b, forsik
ringsvirksomheden i regnskabet har betalt til
eller er blevet genforsikringsselskabet skyldige for genforsikrings
daekningen.
Posten "Bruttopraemier" omfatter bel~b, selskabet i regnskabsaret
har modtaget eller faet til gode for direkte
og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperioden
er pabegyndt f~6r regnskabsarets afslutning.
Bruttopr~mier opf~res med fradrag of ristornerede praemie
bel~b, bonus og pr~mierabatter, der ydes
forsikringstagere uafhaengigt of skadesforl~bet, samt eksklus
ive afgifter til offentlige mydigheder opkraevet
sammen med praemierne.
Forsikringsteknisk rente
Forsikringsteknisk rente er op~jort sorn et beregnet afkast
of arets gennemsnitlige forsikringsmaessige
hensaettelser f.e.r. Som rente er anvendt den effektive gennems
nitsobligationsrente fir beskatning of
samtlige obligationer med en restl~betid pa under 3 ar (for 2014
beregnet ti10,18 %).
Erstatningsudgifter f.e.r.
Erstatningsudgifter f.e.r, omfatter belq~b, der i regnskabsaret
er betalt for forsikringsskader, reguleret for
~ndringer i erstatningshensaettelser om fined fradrag of genfors
ikringsandele.
Posten "Udbetalte erstatninger" omfatter interne og ekstern
e udgifter til besigtigelse og vurdering of
skaderne, udgifter til bekaempelse og begr~nsning of indtyUf
ne skader saint ~vrige direkte og indirekte
omlcostninger forbundet med behandlingen of indtrufne skader.
Udbetalte erstatninger opf~bres efter fradrag
of bel~b, der er modtaget som f~lge of virksomhedens overtag
else of forsikrede v~rdier eller indtraeden i
forsikredes rettigheder ved erstatningens udbetaling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat
Forsikringsmaessige driftomkostninger f.e.r.
Forsikringsmaessige driftomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger,
som er forbundet med at erhverve og
administrere selskabets bestand of forsikringskontrakter, herunder
den hertil svarende andel of
personaleomkostninger, provisioner, markedsf~ringsomkosninger, husleje,
udgifter til kontorartikler og
kontorhold samt af- og nedskrivninger pa materielle og immaterielle aktiver.
Den andel of de forsikringsmaessige driftomkostninger, der kan henf~re
s til erhvervelse og fornyelse of
bestanden of forsikringskontrakter, opf~res under posten "Erhvei-velsesomkostni
nger".
Renteindtaegter og udbytter mv.
Renteindtaegter og udbytter mv. omfatter renter og rentelignende
indt~gter of obligationer og andre
v~rdipapirer. Endvidere opf¢res under denne post udbytter of kapitalandele.
Kursreguleringer
Kursreguleringer omfatter den samlede vaerdiregulering, herunder valutaku
rsregulering, samt nettogevinster
og nettotab ved salg of aktiver, der henh~brer under gruppen of investeringsakti
ver i balancen.
Forrentning of forsikringsmaessige hensaettelser
Af det samlede investeringsafkast overf~res en beregnet andel til forsikri
ngsdrift

en pa 0,18 %.

Skat
Skat of arets resultat omfatter aktue] skat of arets skattepligtige indkoms
t samt arets reguleringer of udskudt
skat.
Tillaeg, fradrag og godtg~relser mv. vedr~brende skattebetalingen indgar

i finansielle poster.

Balancen
Finansielle investeringsaktiver
B~rsnoterede obligationer og kapitalandele males til dagsvaerdi ud
fra lukkekursen pa balancedagen.
Dagsv~rdien of udtrukne b~rsnoterede obligationer opg~bres dog
som nutidsv~rdien of obligationerne
(saedvanligvis kurs pari).

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Praemiehensaettelser
Praemiehensaettelserne opg~res som summen
of de bel~b, som selskabet inden for hver besta
nd of
forsikringer, der daekker samme risici, efter bedst
e sk~bn ma forventes at skulle betale i anledning
of
forsikringsbegivenheder, som ma forventes at
finde sted efter balancedagen, og som er daekket
of de
forsikringskontrakter, selskabet har indgaet.
Pr~miehensaettelserne udg~r mindst summen
for hoer enkelt bestand of forsikringer, der d~kker
samme
risici, of den for hoer enkelt forsikringskontrakt
beregnede andel of bruttopraemien, der soarer til den
del of
forsikringsperioden, der forl~ber efter balancedag
en.
Diskontering er uden v~sentlig betydning for st~rre

lsen of pr~miehens~ttelserne og foretages derfor ikke.

Erstatningshensaettelser
Erstatningshens~ttelserne opg~bres som summen
of de belg~b, som selskabet efter bedste sk~bn ma
forventes
at skulle betale i anledning of forsikringsbegivenhe
der, som har fundet sted indtil balancedagen ud
over de
bel~bb, som allerede er betalt i anledning of sadan
ne begivenheder.
Erstatningshenlaeggelserne opg~res som summen
of de forventede erstatningsbel~b og omkostninger
efter
1) en sag-for-sag vurdering of anmeldte
forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmel
dte
forsikringsbegivenheder,
2) et erfaringsbaseret sk~5n over utilstraekeligt
oplyste forsikringsbegivenheder, der har vaeret genst
and for
sag-for-sag vurdering,
3) et erfaringsbaseret skp~n over anmeldte forsi
kringsbegivenheder, der ikke har v~ret genstand for
sag-forsag vurdering,
4)et erfaringsbaseret skin over forsikringsbegivenhe
der, som er indtruffet inden balancedagen, men
som er
uanmeldte pa tidspunktet for regnskabets udarbejdel
se.
Erstatningshensaettelserne indeholder endvidere
de be1~5b, som selskabet efter bedste sk~bn ma forve
ntes at
skulle afholde til direkte og indirekte
omkostninger i forbindelse med afviklinge
n of
erstatningsforpligtelserne.
Diskontering er uden v~esentlig betydning for stq~rr
elsen of erstatningshens~ttelserne og foretages derfo
r
ikke.

lU.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat
Aktuel skat vedr¢rende regnskabsaret og tidligere regnskabsar,
i det omfang den ikke er betalt, indregnes
som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, st~rre end
den aktuelle skat for regnskabsaret og tidligere
regnskabsar, indregnes forskellen som et aktiv.
Hens~ettelse til udskudt skat beregnes med 24,5%
of alle midlertidige forskelle, som opstar pa
anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser,
og som hverken pavirker resultatet eller den
skattepligtige indkomst.
Er den midertidige forskel negativ, og er det sandsynligt,
at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den
fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv.
Gaeld
Gild males til amortiseret kostpris, hvilket normalt soarer

ti] den nominelle v~erdi.

11.
RESULTATOPG~RELSE FOR 1. JAN

UAR - 31. DECEMBER

FORSTKRINGSVIRKSOMHED

Note

Bruttopraemier
~Endring i bruttopraemiehens~ttelser

257
7

2

164.845

264

3

118

0

-144.036
-172.410
40.500

-137
0
-22

-275.946

-159

-4.098.496

-1.850

-4.109.100

-1.850

-4.220.083

-1.745

6
7

2.349.952
10.733.656
0
-9.566

1.452
15.124
]77
-189

5+11

-1.153.581

-1.257

11.920.461

15.307

-1 l 8

0

11.920.343

15.307

0

0

7.700.2b0

]3.562

-1 .690.966

-3.222

6.009.294

10.340

Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Udbetalte erstatninger
Overdragelse of skadesforpligtelser
~ndring i bruttoerstatningshensaettelser
Erstatningsomkostninger f.e.r.

4
5+11

Forsikringsmaessige driftsomkostninger f.e.r

.

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT
Renter og udbytter m.v.
Kursreguleringer
~vrige renteindtaegter
Renteomkostninger
Administrationsomkostninger
i forbindelse med investeringsvirksomhed

2013
t.kr.

74.696
90.149

Praemieindtaegter f.e.r.

Administrationsomkostninger

2014
kr.

Investeringsafkast,ialt
Forrentning of forsikringsmaessige hensa

ettelser

Investeringsafkast efter forsikringstekni

nsk rente

Andre indt~egter
RESULTAT FAR SKAT
Skat of arets resultat
ARETS RESULTAT

8

12.
TOTALINDKOMSTOPGQjRELSE

2014
kr.

2013
t.kr.

Arets resultat
Anden totalindkomst

6.009.294

10.340

TOTALINDKOMST

6.009.294

10.340

13.
BALANCE PR.31. DECEM$ER

AKTIVER
Note

2014
kr.

2013
t.kr.

Kapitalandele
Obligationer
Deposita

27.585.289
6].859.654
3.504

86.607
104
14

Andre finansielle investeringsaktiver ialt

89.448.447

86.725

INVESTERINGSAKTIVER IALT

89.448.447

86.725

Tilgodehavendeselskabsskat
Andre tilgodehavender

205.226
391.884

0
50

TILGODEHAVENDER IALT

597.110

50

Likvide beholdninger

886.440

640

90.93].997

87.4]5

AKTIVER I ALT

14.
BALANCE PR.31. DECEMBER

PASSIVER
Note
Garantikapital
Sikkerhedsfond
EGENKAPITAL I ALT

D

Praemiehensaettelser

HENSIETTELSER TIL FORSIKRING- OG INVESTERIN
GSKONTRAKTER IALT

Gaeld i alt
PASSIVER I ALT
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

2013
t.kr.

Snn nnn

2.500
80.488

titi.yy6.y5:i

82.988

0

Erstatningshensaettelser

Skyldig selskabsskat
Anden gaeld

2014
kr.

10

U

41

0

131

0
1.935.044

2.873
1.423

1.935.044

4296

90.93 l .997

87.4]5

15.
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1. Femarsoversigt
1.000 kr.

2014

2013

2012

2011

2010

75

257

271

323

353

Bruttoerstatningsomkostninger

-276

-159

-$3

-119

-356

Forsikringsmaessige driftsomk.

-4.l 09

- l.850

-2.376

-2.255

-2.l52

0

0

0

0

0

Forsikringsteknisk resultat

-4.220

-].744

-2.176

-2.039

-2.147

Investeringsaflcast efter forsikringsteknisk rente

11.920

15.307

13.922

757

16.150

6.009

10.340

9.072

-583

11.946

Afl~bsresultat

0

41

19

-19

37

Forsikringsmaessige hensaettelser

0

131

115

134

]53

Forsikringsmaessige aktiver

0

0

0

0

0

Egenkapital

88.997

82.988

72.647

63.575

64.158

Aktiver

90.932

87.415

75.676

64.351

67.386

369,4%

61,6%

30,5%

36,8%

101,0%

5501,1%

718,4%

876,0%

699,1%

610,3%

Combined Ratio

5870,5

780,0

906,5

735,8

7l l,2

Operating Ratio

5572,1

768,0

893,3

726,8

703,2

0,0

2,2

0,8

-0,5

0,8

7,0%

13,3%

13,3%

-0,9%

20,5%

52,7

49,2

43,0

37,4

38,0

Hovedtal
Bruttopraemieindt~gter

Resultat of genforsikringsvirksomhed

Arets resultat

N~gletal
Bruttoerstatningsprocenten
Bruttomkostningsprocent

Relativt afl~bsresultat
Egenkapital forrentning i pct.
Solvensdaekning

16.
NOTER

2. Bruttopraemieindtaegter geografisk
fordelt
Praemieindtaegter vedr~rer alene indboog ejendomsforsikring til private, daekkede
i Danmark.
Alle policer er opsagt pr. 31. december 2014
og der vil ikke v~re pr~mieindt~gter i 2015
.

3. Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Renteafkast of arets gennemsnitlige forsikri
ngsm~ssige
hensaettelser f.e.r. overf¢rt fra investerings
virksomhed

4. Erstatninger
Antal erstatninger
Gennemsnitserstatning for indtrufne skad
er i kr.
Erstatningsfrekvens (antal erstatninger pr.
100 policer)

5. Adrninistrationsomkostninger
Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt
revisionsvirksomhed for:
Lovpligtig revision
Andre erklaeringsopgaver
Skatteradgivning
Andre ydelser

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

7. Kursreguleringer
Obligationer
Aktier

2014
kr.

2013
t.kr.

]18

0

7
7.081
16

22
13.012
10

2014
kr.

2013
t.kr.

59.750
18.500
9.000
42.125

53
28
6
59

129.375

]46

87l.920
1.478.032

8
l .444

2.349.952

1.452

7.337.993
3.395.663

-12
15.136

]0.733.656

15.124

17.
NOTER

Zn~a
8. Skat of arets resultat
Aktuel skat
Regulering of skat tidligere ar
~ndring of udskudt skat

Den effektive skatteprocent kan opg~res saledes:
Dansk skatteprocent
Permanente afvigelser
Ikke indregnet udskudt skatteaktiv
Effektiv skatteprocent

9. Egenkapital
Garantikapital
Sikkerhedsfond:
Sikkerhedsfond 1 /1
Henlagt of arets resultat

Egenkapital i alt

Udskudt skatteaktiv
Basiskapital
Mindstebel~b far solvensmargin

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

Zn~~

-1.690.966
0
0

-2.413
0
-809

-1.690.966

-3.222

24,5
-2,6
0,0

25
-1
0

21,9

24

2.500.000

2.500

80.487.659
6.009.294

70.l 47
10.340

86.496.953

80.487

88.996.953

82.987

0

0

88.996.953

82.987

l.688.000

].688

0
l .058.31]
876.733

45
758
620

l .935.044

1.423

18.
NOTER
2014
kr.
11. Personaleomkostninger
I forsikringsmaessige driftomkostninger indgar f~lgende
personaleomkostninger:
Gager og l~nninger
L~nsumsafgift

20].3
t.kr.

1.525.880
-12.432

1.926
-607

1.513.448

1.319

Vederlag til direktionen

0

336

Vederlag til bestyrelsen

0

485

Ansatte med v~sentlig indflydelse

0

0

Det gennemsnitlige antal hetidsbeskaeftigede har i 2014 udgjort 0,5

og mod 0,5 i 2013.

12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er registeret aktiver til daekning of de forsikringsmaessige hensaett
elser pa 999.829 t.kr.(2013: 744
t.kr.).
Selskabet har ingen garantier og ~vrige sikkerhedsstillelser over for tredjem
and.

Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der modtog en afg~brelse om ikke fit &prope
r og pal~g om at
fratr~de bestyrelsen 5. december 2013, har overfor Brandkassen anmode
t om betaling of
bestyrelseshonorar for 2013, i det omfang honorar ikke allerede er modtage
t. Som det fremgar of
ledelsesberetningen i regnskabet for 2013 har de menige medlemmer
modtaget 50.000 kr. hver (hvilket
d~kkede aconto 1.januar — 30.juni 2013) og bestyrelsesformanden har
modtaget 285.333 kr. (hvilket
daekkede aconto perioden 1.januar — 30. november 2013). De tidligere
bestyrelsesmedlemmers krav er
ikke op~jort bel~bsmaessigt men foy-stas for perioden frem ti] og med
den 5. december 2013, hvor de
udtradte of bestyrelsen, at udg~re 43.011 kr. for hvert of de 4 menige medlem
mer og 4.]87 kr. for den
tidligere formand. Likvidatorerne mener ikke, at honorarerne er berettig
ede, da afg~relserne om ikke at
vaere fit &proper for de pagaeldende ma medf~re, at de ikke er berettig
ede til at oppebaere vederlag.
Brandkassen har dog ikke p.t. taget initiativ til tilbages~6gning of eventuel
le tidligere, uberettigede
udbetalte bestyrelseshonorarer.

