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LEDELSESP~TEGNING

Likvidatorerne har daps dato behandlet og ~odkendt halvar
srapporten for l.januar - 30.juni 201 ~ fior
Focsikrin~sselskabet Brandkassei~ G/S i likvidation.
Halvarsrapporten ei• afla~t i overe~~sstemmelse i~led Lov
om finansiel virksomi~ed.
Deter vores opfatfelse. at l~alvarsrapporten giver et ret~~i
sende billede of selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.juni 201 ~ saint resultatet for
perioden.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetniiigen
indeliolder en retvisende rede~orelse foi•
udviklingen i selskabets aktiviteter og oko~l
omiske forhold saint en beskrivelse of de v~sentligste risici
o~ usikkerlledsfaktorer, som selskabet stir
over for.

Kobenhavn, de~i 3 I .august 20l ~

Likvidatorer

Ste ~ J
vol.at

Advokat

2.
LEDELSESBERETNING

Halvarsrapporten for f~rste halvar of 2015 for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation
udviser et overskud pa 1.020 t.kr. efter skat.
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation har pr. 30.juni 2015 en egenkapital pa 90 mio. kr.
Brandkassen har i perioden ikke haft pra~mieindtaegter og erstatningsomkostninger. Brandkassens
forsikringer var alle afviklet ved udgangen of 2014, og der er i perioden 1. januar — 30.juni 2015 alene
sket afregning of fejlbetalinger og lignende. Der er ikke anmeldt nye skader i 2015, og tidligere
skadessager er afregnet i 2014. Brandkassen har i perioden afholdt betydelige omkostninger til
varetagelse of de forhold, der beskrives nedenfor.
Selskabets tilbagevaerende risici har i perioden vaeret investeringsrisikoen pa selskabets beholdning of
kapitalandele.
Som oplyst tidligere har likvidatorerne i forbindelse med likvidationen foretaget en n~rmere vurdering
of selskabets forhold, som har fart til Finanstilsynets afg~relser om Fit &Proper overfor de tidligere
bestyrelsesmedlemmer i 2013, ligesom det er unders,~gt om, der er begaet fejl - eller har vaeret
uregelm~ssigheder m.v., i forbindelse med det i 2011 afl~oldte valg til delegeretforsamling.
Unders~gelserne har vaeret delvist udskudt som f,~lge af, at Statsadvokaten for s~rlig ~konomisk og
international kriminalitet ivaerksatte efterforskning of de forhold, som Finanstilsynet ved anmeldelse of
24. oktober 2013 foretog anmeldelse af.
Likvidationen of Brandkassens virksomhed er som sadan afsluttet ved udgangen of 2014. Likvidationens
afslutning afventer fortsat afklaring of de forhold, der udestar jf. nedenfor. Derefter vil der skulle traeffes
beslutning om udlodning, eventuelt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning of 6.
december 2013 om etablering of en fond. Brandkassens formue er fortsat placeret i let realiserebare
vaerdipapirer. Portef~ljen bleu i 2014 omlagt til og er placeret i aktiver med mere normal risikospredning
baseret pa radgivning fra ekstern professionel formueforvalter.
Der har i regnskabsperioden vaeret fremsat begaering fra en tidligere delegeret om afholdelse of
ekstraordin~r generalforsamling, hvor der bl.a. bleu stillet forslag om valg of ny likvidator, og om
forelaeggelse of generalforsamlingsbeslutningen of 6. december 2013 om stiftelse of en fond med den i
2013 foreslaede vedtaegt og ledelse for forsikringstagerne. Som fi~lge of informationer fra S~IK om
deres igangvaerende unders~gelser, som fremkom til likvidatorerne efter generalforsamlingens
indkaldelse men fir dennes afholdelse, bleu generalforsamlingen aflyst. Det bleu anset for
sandsynliggjort, at valghandlingen of delegerede i 2011 matte apses for ugyldig, hvorfor der ikke var
delegerede, der kunne give gyldigt made pa generalforsamlingen. Der verserer efter det for Brandkassen
oplyste en ankesag ved Erhvervsankenaevnet om anmeldelse fra den pagaeldende tidligere delegerede til
Erhvervsstyrelsen of pastaet afholdelse of en generalforsamling, som Erhvervsstyrelsen har na~gtet at
registrere.
I henhold til Brandkassens vedt~gter afgar de delegerede hvert 4. ar, og valg skal gennemf~res i januar
kvartal, saledes at nyvalgte delegerede kan tiltraede ved selskabets ordinaere generalforsamling inden
udgangen of april maned. Likvidatorerne ivaerksatte i februar 2015 valghandlingen med henblik pa valg
of en ny delegeretforsamling, som pakraevet of vedta~gterne, og dette bleu oplyst de fremm~dte ved den
indkaldte generalforsamling den 26. februar 2015. Blandt de opstillede kandidater til delegerede var
personer tidligere omfattet of afg~relser om ikke at vaere 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 en risiko for, at en ny delegeretforsamling ville vaere delvist afledt of

3.
LEDELSESBERETNING (fortsat)

"nye" medlemmer fra 2010/2011 eller en konsekvens of et muligt retsstridigt valg fra 2011, og dermed at
der kunne v~re en risiko for at de pagaeldende ikke ville varetage selskabets interesser pa
forsikringstagernes bekostning.
Finanstilsynet har ved afg~relse of 1. apri12015 besluttet at suspendere Brandkassens vedt~gter i medf~►r
of Lov om Finansiel Virksomhed § 232, stk. 1, med henblik 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, indtil der ex opnaet tilstraekkelig aflclaring om gyldigheden of valghandlingen
i 2011, hvilket kan vaere, nar valghandlingen er tilstr~kkeligt belyst, eller at der i faellesskab mellem
likvidatorerne og forsikringstagerne opnas enighed om den endelige likvidation. Der verserer efter det
for Brandkassen oplyste ankesag ved Erhvervsankenaevnet fra tidligere delegerede mod Finanstilsynet
om afg~relsen om suspension of vedtaegterne.
Det i februar 2015 ivaerksatte valg til ny delegeretforsamling bleu som f~lge of suspensionen of
vedt~gterne aflyst.
Likvidatorerne har som f,~lge of ovenstaende ikke fundet, at der i april maned kunne afholdes
generalforsamling med godkendelse of arsrapporten for 2014, da der ikke er delegerede valgt, og det er
uaflclaret hvilke tidligere forsikringstagere, der vine vaere berettiget til eventuel at deltage i en
generalforsamling.
SQjIK har efter det til Brandkassen oplyste ultimo juni maned 2015 meddelt de sigtede tidligere
ledelsesmedlemmer, at der ikke vine blive rejst tiltale mod dem vedr. det i 2011 aflioldte valg til
delegeretsamling. Likvidatorerne har noteret sig SQ~IK beslutning, idet likvidatorerne samtidig
konstaterer, at den strafferetlige vurdering ikke er afg~rende for de civilretlige konsekvenser of det
historiske forl~b.
Likvidatorerne har baseret pa de under likvidationen foretagne unders~gelser og vurderingen heraf
orienteret alle, der tegnede "tilla~gsforsikringer" i efteraret 2010, om at disse forsikringer ikke efter
likvidatorernes opfattelse har givet forsikringstagerne rettigheder som medlemmer i Brandkassen.
En gruppe pa 45 forsikringstagere i henhold til de nye "tillaegsforsikringer" har anerkendt likvidatorernes
opfattelse og udtrykkeligt givet aflcald pa eventuelle rettigheder. Likvidatorerne har i august maned
anlagt sag forel,e~bigt mod 11 andre forsikringstagere i henhold til de nye "tillaegsforsikringer" med
pastand om, at forsikringstagerne ikke har opnaet medlemsrettigheder i Brandkassen. Likvidatorerne
forventer at anl~gge sag mod ~vrige tegnere of tillaegsforsikringer, der ikke giver aflcald pa
medlemsrettigheder. Nar der foreligger en retlig aflclaring of eventuelle rettigheder for tegnerne of
"tillaegsforsikringer", vil beslutning om likvidationens faerdigg~relse kunne tra~ffes.
Der er i ~vrigt ikke indtruffet vaesentlige begivenheder efter statusdagen.
Kapitalkrav og individuelt solvensbehov
Selskabet har som f~lge of selskabets begr~nsede sts~rrelse og ingen aktivitet pr. 31. december 2014
opgjort kapitalkravet til 1.688 t.kr. svarende til EU-direktiv krav pa 0,225 mio. Euro.
Selskabet har ikke opgjort et individuelt solvensbehov efter afviklingen of forsikringsvirksomheden pr.
31. december 2014

ANVENDT REGNSKABSPR.AKSIS

Halvarsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder den of
Finanstilsynet udsendte bekendtg~relse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tvaergaende
pensionskasser.
Anvendt regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar.
Halvarsrapporten har ikke v~ret genstand for revision.

5.
RESULTATOPG~RELSE FOR 1. JANUAR - 30. JUNI

FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Note

2014
t.kr.

2015
kr.

Bruttopraemier
Afgivne genforsikringspraemier
~Endring i bruttopraemiehensaettelser

-3.104
0
0

90
-11
32

Praemieindtaegter f.e.r.

-3.104

111

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

0

0

Udbetalte erstatninger
~Endring i bruttoerstatningshensa~ttelser

0
0

-35
18

Erstatningsudgifter f.e.r.

0

-17

Administrationsomkosminger

-3.011.182

-2.278

Forsikringsmaessige driftsomkostninger f.e.r.

-3.011.182

-2.278

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

-3.014.286

-2.184

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

2.031.327
2.171.447

1.760
8.888

-8.993

-598

4.193.781

10.050

Forrentning of forsikringsmaessige hensaettelser

0

0

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

4.193.781

10.050

0

0

1.179.495

7.8b6

-159.659

-1.809

1.019.836

6.057

Investeringsafkast, ialt

Andre indtaegter
RESULTAT FAR SKAT
Skat of periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

1

,:~
TOTALINDKOMST

2015
kr.

2014
t.kr.

Periodens resultat
Arden totalindkomst

1.019.836

6.057

SAMLET TOTALINDKOMST

1.019.83b

6.057

~.
BALANCE

AKTIVER
Note

30/6 2015
kr.

31/12 2014
t.kr.

Kapitalandele
Obligationer
Investeringsforeninger
Deposita

29.732.282
57.190.649
0
400

27.585
61.860
0
4

Andre finansielle investeringsaktiver ialt

86.923.331

89.449

INVESTERINGSAKTIVER IALT

86.923.331

89.449

Genforsikringsandele of erstatningshens~ttelser

0

0

GENFORSIKRINGSANDELE AF HENS~ETTELSER
TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER IALT

0

0

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

353.168
337.006

205
392

TILGODEHAVENDER IALT

690.174

597

4.233.107

886

91.846.612

90.932

Likvide beholdninger
AKTIVER I ALT

BALANCE

PASSIVER
Note
Garantikapital
Sikkerhedsfond
EGENKAPITAL I ALT

2

Praemiehensaettelser
Erstatningshensaettelser
HENS~ETTELSER TIL FORSIKRING- OG INVESTERINGSKONTRAKTERIALT
Arden gaeld
Gaeld i alt
PASSIVER I ALT
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

3

30/6 2015
kr.

31/12 2014
t.kr.

2.500.000
87.516.788

2.500
86.497

90.016.788

88.997

0

0

0

0

0

0

1.829.824

1.935

1.829.824

1.935

91.846.612

90.932

NOTER

30/6 2015
kr.
1. Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvir
ksomheden
Honorarer
L,~nsumsafgift
Handelsomkosminger og depotgebyr
~vrige gebyrer

0
0
8.868
125

560
19
19
0

8.993

598

30/6 2015
kr.
2. Egenkapital
Garantikapital
Sikkerhedsfond:
Sikkerhedsfond 1/1
Henlagt of periodens resultat

Egenkapital i alt

30106 2014
t.kr.

31/12 2014
t.kr.

2.500.000

2.500

86.496.952
1.019.836

80.488
6.009

87.516.788

86.497

90.016.788

88.997

3. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Efter Bek. nr. 922 of 28. September 2009(Bekendtgerelse om
registrering of aktiver i
forsikringsselskaber) er der registreret aktiver til fyldestgr~rels
e of forsikringstagere til daekning of
forsikringsmaessige hensaettelser. De samlede forpligtelser til
registrering ud~jorde 0 t.kr.
pr. 30.juni 2015.
Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der modtog en afg~relse om
ikke at vaere fit &proper og palaeg
om at fratraede bestyrelsen 5. december 2013, har over for Brandk
assen anmodet om betaling of
bestyrelseshonorar for 2013, i det omfang honorar ikke allere
de er modtaget. Som det fremgar of
ledelsesberetningen i regnskabet for 2013 har de menige medle
mmer modtaget 50.000 kr. hver
(hvilket daekkede aconto 1. januar — 30.juni 2013} og bestyr
elsesformanden har modtaget 285.333
kr.(hvilket da~kkede aconto perioden 1. januar — 30. november
2013). De tidligere
bestyrelsesmedlemmers krav er ikke op~jort bel~bsmaessigt men
forstas for perioden frem til og med
den 5. december 2013, hvor de udtradte of bestyrelsen, at udg~r
e 43.011 kr. for hvert of de 4 menige
medlemmer og 4.187 kr. for den tidligere formand. Likvidatorer
ne mener ikke, at honorarerne er
berettigede, da afg~relserne om ikke at vaere fit &proper for
de pagaeldende ma medf~re, at de ikke
er berettigede til at oppebaere vederlag. Brandkassen har dog
ikke p.t. taget initiativ til tilbages~gning
of eventuelle tidligere, uberettigede udbetalte bestyrelseshonorar
er.

