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1.
SELSKABSOPLYSNINGER
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2
LEDELSESPÅTEGNING

Likvidatorerne har dags dato behandlet og godkendt årsiaporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Forsikringsselskabet Brandkassen GIS under frivillig likvidation.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigstinæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar - 31. december 2015.
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.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse, idet der henvises til det i ledelsesberetningen
anførte om suspension af selskabets vedtægter.

Øbenhavn, den 10.juni 2016

Like~id~toe•er

Ste = "~nsen
A~okat

Advokat

3.
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til likvidatorerne i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under frivillig likvidation
Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under frivillig likvidation for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
totalindkomstopgørelse, 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 virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nøvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 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 ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et
årsregnskab, 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 skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

DEN UAFHÆNGIGE ItEVISOItS ERI~LÆRII~TGER

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finØsielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar — 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.
Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at selskabet er under likvidation. De
anvendte indregnings- og målingskriterier er derfor baseret på realisationsprincippet, jf. beskrivelsen under
anvendt regnskabspraksis.
Udtalelse ~BR~~ ledelsesb~3s-egaainben
I henhold til lov om finansiel virksomhed 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.

Øbenhavn,den 10.juni 2016

Grant Thorn~c~~~

statsautoriseret

5.
LEDELSESBERETNING
Årsrapporten for 2015 for Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under frivillig likvidation udviser et
overskud på 1.030 t.kr. efter skat.
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under frivillig likvidation har ultimo 2015 en egenkapital på 90,0
mio. kr.
Erstatningsomkostningerne i 2015 udgjorde 0 t.kr., hvilket afspejler at Brandkassen allerede ultimo 2014
overdrog det økonomiske ansvar for anmeldte, berettigede men endnu ikke afsluttede skadessager til andet
forsikringsselskab. Der har været negative præmieindtægter på 3 t.kr. som følge af tilbagebetaling af
fejlopkrævet præmier og lignende. Brandkassen har i perioden afholdt betydelige omkostninger til
varetagelse af de forhold, der beskrives nedenfor, hvilket har ført til det realiserede resultat.
Selskabets væsentligste risici har i 2015 fortsat været investeringsrisikoen på selskabets beholdning af
kapitalandele. Forsikringsrisikoen anses for afviklet.
Som oplyst tidligere har likvidatorerne i forbindelse med likvidationen foretaget en nærmere vurdering af
selskabets forhold, som har ført til Finanstilsynets afgørelser om Fit & Proper overfor de tidligere
bestyrelsesmedlemmer i 2013, ligesom det er undersøgt om, der er begået fejl m.v., i forbindelse med det i
2011 afholdte valg til delegeretforsamling. Undersøgelserne har været delvist udskudt som følge af, at
Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet iværksatte efterforskning af de forhold,
som Finanstilsynet ved anmeldelse af 24. oktober 2013 foretog anmeldelse af, jf. også nedenfor.
Likvidationen af Brandkassens virksomhed var som sådan afsluttet ved udgangen af 2014, hvilket afspejles
i, at der ikke har været forsikringsaktiviteter i 2015. Likvidationens afslutning afventer fortsat afklaring af de
forhold, der udestår jf. nedenfor. Derefter vil der skulle træffes beslutning om udlodning, eventuelt i
overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning af 6. december 2013 om etablering af en fond.
Brandkassens formue er fortsat placeret i let realiserebare værdipapirer. Porteføljen har også i 2015 været
placeret i aktiver med mere normal risikospredning baseret på rådgivning fra ekstern professionel
formueforvalter. Placeringen har givet et afkast, som er rimeligt i forhold til den valgte risikoprofil.
Der har i regnskabsperioden været fremsat begæring fra en tidligere delegeret om afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling, hvor der bl.a. blev stillet forslag om valg af ny likvidator, og om forelæggelse af
generalforsamlingsbeslutningen af 6. december 2013 om stiftelse af en fond med den i 2013 foreslåede
vedtægt og ledelse for forsikringstagerne. Som følge af informationer fra SØIK om deres igangværende
undersøgelser, som fremkom til likvidatorerne efter generalforsamlingens indkaldelse men før dennes
afholdelse, blev generalforsamlingen aflyst. Det blev anset for sandsynliggjort, at valghandlingen af
delegerede i 2011 måtte anses for ugyldig, hvorfor der ikke var delegerede, der kunne give gyldigt møde på
generalforsamlingen. Erhvervsankenævnet har stadfæstet Erhvervsstyrelsens nægtelse af registrering af
beslutninger på en generalforsamling, som visse tidligere delegerede trods aflysningen påstår, blev afholdt.
Disse tidligere delegerede har indbragt afgørelsen for de almindelige domstole, og Brandkassen har anmodet
om at kunne intervenere til støtte for Erhvervsankenævnet.

6.
LEDELSESBERETNING - fortsat
I henhold til Brandkassens vedtægter afgår delegerede hvert 4. år, og valg skal gennemføres i januar kvartal,
således nyvalgte delegerede kan tiltræde ved selskabets ordinære generalforsamling inden udgangen af april
måned. Likvidatorerne iværksatte i februar 2015 valghandlingen med henblik på valg af en ny
delegeretforsamling, som påkrævet af vedtægterne, og dette blev oplyst de fremmødte ved den indkaldte
generalforsamling den 26. februar 2015. Blandt de opstillede kandidater til delegerede var personer tidligere
omfattet af afgørelser om ikke at være Fit & Proper fra 2013 og personer omfattet af de da igangværende
strafferetlige undersøgelser. Likvidatorerne har derfor meddelt Finanstilsynet, at det blev vurderet, at der var
en risiko for, at en ny delegeretforsamling ville være delvist afledt af de ”nye” medlemmer fra 2010/2011
eller en konsekvens af et muligt retsstridigt valg fra 2011, og dermed at der kunne være en risiko for at de
pågældende ikke ville varetage selskabets interesser på forsikringstagernes bekostning eller ikke var
berettigede til at deltage i en sådan beslutning.
Finanstilsynet har ved afgørelse af 1. april 2015 besluttet at suspendere Brandkassens vedtægter i medfør af
Lov om Finansiel Virksomhed § 232, stk. 1, med henblik på at sikre, at den siddende eller en kommende
delegeret forsamling ikke træffer beslutninger, som kan vise sig at være irreversible. Suspensionen er
opretholdt ved beslutning af 2. november 2015, der bestemmer, at suspensionen opretholdes, indtil der er
opnået klarhed over, hvilke forsikringstagere, der har medlemsrettigheder. En sådan afklaring forventes at
foreligge, når de af likvidatorerne anlagte retssager er afsluttede.
Det i februar 2015 iværksatte valg til ny delegeretforsamling blev som følge af suspensionen af vedtægterne
aflyst.
Likvidatorerne har som følge af ovenstående ikke fundet, at der i april måned kunne afholdes
generalforsamling med godkendelse af årsrapporten for 2015, da der ikke er valgt delegerede, og det er
uafklaret hvilke tidligere forsikringstagere, der ville være berettiget til eventuelt at deltage i en
SØIK har efter det til Brandkassen oplyste ultimo juni måned 2015 meddelt de sigtede tidligere
ledelsesmedlemmer, at der ikke ville blive rejst tiltale mod dem vedr. det i 2011 afholdte valg til
delegeretforsamling. Likvidatorerne har noteret sig SØIK’s beslutning, idet likvidatorerne samtidig
konstaterer, at den strafferetlige vurdering ikke er afgørende for de civilretlige konsekvenser af det historiske
Likvidatorerne har, baseret på de under likvidationen foretagne undersøgelser og SØIK’s afhøringsrapporter
og andre beviser og vurderingen heraf, orienteret alle, der tegnede ”tillægsforsikringer” i efteråret 2010, at
disse forsikringer ikke efter likvidatorernes opfattelse har givet forsikringstagerne rettigheder som
medlemmer i Brandkassen.
En stor gruppe forsikringstagere i henhold til de nye ”tillægsforsikringer” har anerkendt likvidatorernes
opfattelse og udtrykkeligt givet afkald på eventuelle rettigheder. Likvidatorerne har i august, november og
december måned 2015 anlagt sag mod alle andre af de ca. 120 forsikringstagere i henhold til de nye
”tillægsforsikringer” med påstand om, at forsikringstagerne ikke har opnået medlemsrettigheder i
Brandkassen. Som følge af en meget betydelig mængde afhøringsrapporter fra SØIK’s undersøgelser har
sagsanlæggene været meget omfattende, hvilket har medført væsentlige omkostninger for Brandkassen. En
række tidligere forsikringstagere (13) har, efter at de er blevet stævnet, accepteret Brandkassens opfattelse,
og de sager er efterfølgende forligt i overensstemmelse med Brandkassens påstande. P.t. har 63 tidligere
forsikringstagere har således anerkendt, disse forsikringer ikke har givet forsikringstagerne rettigheder som
medlemmer i Brandkassen. 4 forsikringstagere er afgået ved døden. Der verserer nu sagsanlæg mod 53
tidligere forsikringstagere. Retssagerne er berammet til at foretages i november 2016. Når der foreligger en
retlig afklaring af eventuelle rettigheder for de sagsøgte tegnere af ”tillægsforsikringer”, vil beslutning om
likvidationens færdiggørelse kunne træffes.
Der er i øvrigt ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen.

7.
LEDELSESBERETNING
Kapitalkrav og individuelt solvensbehov
Selskabet har pr. 31. december 2015 opgjort kapitalkravet til 1.688 t.kr. og det individuelle solvensbehov pr.
31. december 2015 til 43,2 mio.kr.
Som følge af selskabets begrænsede størrelse og aktivitet er kapitalkravet opgjort til minimumskapitalkravet
på 1.688 t.kr. svarende til EU-direktiv krav på 0,225 mio. Euro.
Resultatdisponering
Bestyrelsen foreslår overskud således:
Overført til reservefond

kr.

1.029.580

Følsomhedsoplysninger
Hændelse
Rentestigning på 0,7 pct. Point
Rentefald på 0,7 pct. Point
Aktiekursfald på 12 pct.
Ejendomsprisfald på 8 pct.
Valutarisiko (VaR 99 pct.)
Tab på modparter på 8 pct.

Påvirkning af egenkapitalen, t.kr.
0
0
3.727
0
500
0

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

8.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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.
De væsentligste modifikationer som følge af likvidationen
Aktier og forpligtelser er værdiansat til realisationsværdier, men ændringen af praksis har ingen indvirkning
på værdiansættelsen heraf.
Resultatopgørelsen
Præmieindtægter
Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for forskydning i præmiehensættelser.
Posten "Afgivne genforsikringspræmier" omfatter beløb, forsikringsvirksomheden i regnskabet har betalt til
eller er blevet genforsikringsselskabet skyldige for genforsikringsdækningen.
Posten "Bruttopræmier" omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller fået til gode for direkte
og indirekte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperioden er påbegyndt før regnskabsårets afslutning.
Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes
forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige mydigheder opkrævet
sammen med præmierne.
Erstatningsudgifter f.e.r.
Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for
ændringer i erstatningshensættelser om med fradrag af genforsikringsandele.
Posten "Udbetalte erstatninger" omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af
skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte
omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag
af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i
forsikredes rettigheder ved erstatningens udbetaling.
Forsikringsmæssige driftomkostninger 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 af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver.
Den andel af de forsikringsmæssige driftomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af
bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten "Erhvervelsesomkost-ninger".
Renteindtægter og udbytter mv.
Renteindtægter og udbytter mv. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer og andre
værdipapirer. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele.

9.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat
Kursreguleringer
Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster
og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen.
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser
Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften på 0,18 %.
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 nutidsværdien af obligationerne
(sædvanligvis kurs pari).
Præmiehensættelser
Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af
forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn 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 samme
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.

10.
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Erstatningshensættelser
Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn 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 skøn over utilstrækeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for
sag-for-sag vurdering,
3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-forsag vurdering,
4) et erfaringsbaseret skøn 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 skøn må forventes at
skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af
erstatningsforpligtelserne.
Diskontering er uden væsentlig betydning for størrelsen af erstatningshensættelserne og foretages derfor
ikke.
Skat
Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes
som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere
regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv.
Hensættelse til udskudt skat beregnes med 23,5% af alle midlertidige forskelle, som opstår på
anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker 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.
Gæld
Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi.

11.
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER

FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Note

Bruttopræmier
Ændring i bruttopræmiehensættelser

2015
kr.

2014
t.kr.

-3.104
0

75
90

Præmieindtægter f.e.r.

2

-3.104

165

Forsikringsteknisk rente f.e.r.

3

0

0

0
0
0

-144
-173
41

0

-276

0
-3.744.447

-11
-4.098

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.

-3.744.447

-4.109

FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

-3.747.551

-4.220

2.454.397
2.352.968
0
-2.897

2.350
10.734
0
-10

-17.208

-1.154

4.787.260

11.920

0

0

4.787.260

11.920

0

0

1.039.709

7.700

-10.129

-1.691

1.029.580

6.009

Udbetalte erstatninger
Overdragelse af skadesforpligtelser
Ændring i bruttoerstatningshensættelser
Erstatningsomkostninger f.e.r.
Erhvervelsesomkostninger
Administrationsomkostninger

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

4

5+11

6
7

5+11

Investeringsafkast, i alt
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser
Investeringsafkast efter forsikringstekninsk rente
Andre indtægter
RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT

8

12.
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

2015
kr.

2014
t.kr.

Årets resultat
Anden totalindkomst

1.029.580
0

6.009
0

TOTALINDKOMST

1.029.580

6.009

13.
BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER
Note

2015
kr.

2014
t.kr.

Kapitalandele
Obligationer
Deposita

31.059.666
57.348.237
0

27.585
61.860
4

Andre finansielle investeringsaktiver i alt

88.407.903

89.449

INVESTERINGSAKTIVER I ALT

88.407.903

89.449

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

245.105
543.149

205
392

TILGODEHAVENDER I ALT

788.254

597

1.887.452

886

91.083.609

90.932

Likvide beholdninger
AKTIVER I ALT

14.
BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER
Note
Garantikapital
Sikkerhedsfond

2015
kr.

2014
t.kr.

2.500.000
87.526.532

2.500
86.497

90.026.532

88.997

Præmiehensættelser

0

0

Erstatningshensættelser

0

0

HENSÆTTELSER TIL FORSIKRING- OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT

0

0

519.631
538.000

1.058
1.935

1.057.631

2.993

91.084.163

91.990

EGENKAPITAL I ALT

Leverandørgæld
Anden gæld

9

10

Gæld i alt
PASSIVER I ALT
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

12

15.
NOTER
1. Femårsoversigt
1.000 kr.

2015

2014

2013

2012

2011

-3

75

257

271

323

Bruttoerstatningsomkostninger

0

-276

-159

-83

-119

Forsikringsmæssige driftsomk.

-3.744

-4.109

-1.850

-2.376

-2.255

0

0

0

0

0

-3.748

-4.220

-1.744

-2.176

-2.039

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

4.787

11.920

15.307

13.922

757

Årets resultat

1.030

6.609

10.340

9.072

-583

Afløbsresultat

0

0

41

19

-19

Forsikringsmæssige hensættelser

0

0

131

115

134

Forsikringsmæssige aktiver

0

0

0

0

0

Egenkapital

90.027

88.997

82.988

72.647

63.575

Aktiver

91.084

90.932

87.415

75.676

64.351

Hovedtal
Bruttopræmieindtægter

Resultat af genforsikringsvirksomhed
Forsikringsteknisk resultat

Nøgletal
Bruttoerstatningsprocenten

N/A

369,4%

61,6%

30,5%

36,8%

Bruttomkostningsprocent

N/A

5501,1%

718,4%

876,0%

699,1%

Combined Ratio

N/A

5870,5

780,0

906,5

735,8

Operating Ratio

N/A

5572,1

768,0

893,3

726,8

0,0

0,0

2,2

0,8

-0,5

1,2%

7,0%

13,3%

13,3%

-0,9%

53,3

52,7

49,2

43,0

37,4

Relativt afløbsresultat
Egenkapital forrentning i pct.
Solvensdækning

16.
NOTER

2. Bruttopræmieindtægter geografisk fordelt
Præmieindtægter vedrører alene indbo- og ejendomsforsikring til private, dækkede i Danmark.
Alle policer er opsagt pr. 31. december 2014 og der har ikke været præmieindtægter i 2015.

2015
kr.

2014
t.kr.

3. Forsikringsteknisk rente f.e.r.
Renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige
hensættelser f.e.r. overført fra investeringsvirksomhed

0

0

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

0
0
0

7
7.081
16

2015
kr.
5. Administrationsomkostninger
Samlet honorar til generalforsamlingsvalgt revisionsvirksomhed for:
Lovpligtig revision
Andre erklæringsopgaver
Skatterådgivning
Andre ydelser

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

7. Kursreguleringer
Obligationer
Aktier

2014
t.kr.

61.250
19.000
5.000
30.500

60
18
9
42

115.750

129

987.091
1.467.306

872
1.478

2.454.397

2.350

-1.121.408
3.474.376

7.338
3.396

2.352.968

10.734

17.
NOTER
2015
kr.
8. Skat af årets resultat
Aktuel skat

Den effektive skatteprocent kan opgøres således:
Dansk skatteprocent
Permanente afvigelser
Ikke indregnet udskudt skatteaktiv
Effektiv skatteprocent

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

Egenkapital i alt

Udskudt skatteaktiv
Basiskapital
Mindstebeløb for solvensmargin

10. Anden gæld
Afsat honorar

2014
t.kr.

-10.129

-1.691

-10.129

-1.691

23,5%
-22,5%
0,0%

24,5%
-2,6%
0,0%

1,0%

21,9%

2.500.000

2.500

86.496.952
1.029.580

80.488
6.009

87.526.532

86.497

90.026.532

88.997

0

0

90.026.532

88.997

1.688.000

1.688

538.000

877

538.000

877

18.
NOTER
2015
kr.
11. Personaleomkostninger
I forsikringsmæssige driftomkostninger indgår følgende
personaleomkostninger:
Gager og lønninger
Lønsumsafgift

2014
t.kr.

0
0

1.526
-12

0

1.514

Vederlag til direktionen

0

0

Vederlag til bestyrelsen

0

0

Ansatte med væsentlig indflydelse

0

0

Det gennemsnitlige antal hetidsbeskæftigede har i 2015 udgjort 0 og mod 0,5 i 2014.

12. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er registeret aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser på 1.996 t.kr. (2014: 1.000
t.kr.).
Selskabet har ingen garantier og øvrige sikkerhedsstillelser over for tredjemand.

Selskabets bestyrelsesmedlemmer, der modtog en afgørelse om ikke fit & proper og pålæg om at
fratræde bestyrelsen 5. december 2013, har overfor Brandkassen anmodet om betaling af
bestyrelseshonorar for 2013, i det omfang honorar ikke allerede er modtaget. Som det fremgår af
ledelsesberetningen i regnskabet for 2013 har de menige medlemmer modtaget 50.000 kr. hver (hvilket
dækkede aconto 1. januar – 30. juni 2013) og bestyrelsesformanden har modtaget 285.333 kr. (hvilket
dækkede aconto perioden 1. januar – 30. november 2013). De tidligere bestyrelsesmedlemmers krav er
ikke opgjort beløbsmæssigt men forstås for perioden frem til og med den 5. december 2013, hvor de
udtrådte af bestyrelsen, at udgøre 43.011 kr. for hvert af de 4 menige medlemmer og 4.187 kr. for den
tidligere formand. Likvidatorerne mener ikke, at honorarerne er berettigede, da afgørelserne om ikke at
være fit & proper for de pågældende må medføre, at de ikke er berettigede til at oppebære vederlag.
Brandkassen har dog ikke p.t. taget initiativ til tilbagesøgning af eventuelle tidligere, uberettigede
udbetalte bestyrelseshonorarer.

