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Vi skal herved som kuratorer i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende rede
gørelse i medfør afkonkurslovens § 125, stk. 2, vedrørende boets forhold.

For så vidt angår aktiver og passiver, skal der indledningsvis henvises til den af os tidligere
udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 1, dateret den 15. marts
2011.

INDLEDNING

Som anført i redegørelsen i medfør af konkurslovens § 125, stk. 1, dateret den 15. marts
2011 blev der den 6. februar 2011 - dvs, dagen før konkursdekretets afsigelse - indgået afta
le mellem Amagerbanken Aktieselskab og Amagerbanken af 2011 AIS (datterselskab til
Finansiel Stabilitet A/S) om salg af samtlige aktiver tilhørende Amagerbanken Aktiesel
skab.

Der blev i forbindelse med overdragelsesaftalen fastsat en foreløbig købesum i overens
stemmelse lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 3.

Konkursboets kendte aktiver består således i krav på betaling af købesummen i forbindelse
med overdragelsen, idet bemærkes, at købesummen, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 g,
stk. 4, berigtiges ved, at køber, dvs Amagerbanken af 2011 A/S overtager og dermed betaler
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en forhoidsmæssig andel af det konkursramte selskabs ikke efterstillede forpligtelser op
gjort pr. overtagelsesdagen modsvarende den foreløbige købesum reguleret for tilbagehold i
form afmellemregning,jf. § 16 g, stk. 4,2. punktum.

Den endelige købesum fastsættes efter lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9 af to reviso
rer udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Værdiansættelsen skal, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, ske ud fra principperne i
§ 16 g, stk. 3, og værdiansættelsen skal foreligge hurtigst muligt efter, at revisorerne er ud
peget.

Revisorerrie er udpeget, og vurderingsrevisoreme forventer efter det for kuratorerne forelig
gende at kunne aflevere deres endelige værdiansættelsesrapport i løbet afjuni måned 2011.

Når værdiansættelsesrapporten foreligger, vil kuratorerne, Finansiel Stabilitet AIS og Ga
rantifonden for Indskydere og Investorer inden en frist på 2 uger, jf. lov om finansiel stabili
tet § 16 g, stk. 10, skulle tage stilling til, om værdiansættelsen skal indbringes for retten.

I forlængelse afværdiansættelsesrapporten vil der - når der foreligger klarhed over, hvorvidt
revisorernes værdiansættelse indbringes for retten - skulle foretages en beregning af den
reviderede dividende, dvs, den andel af de efterstillede forpligtelser pr. overtagelsesdagen,
som køber skal betale som berigtigelse af den endelige købesum.

Denne beregning sker dels på baggrund af vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport,
dels på baggrund af et af konkursboet og Amagerbanken af 2011 AIS i fællesskab udført
arbejde med fastlæggelse af passiverne pr. overtagelsesdagen.

Udover kravet på betaling af overdragelsessummen består konkursboets aktiver af mulige
omstødelseskrav eller eventuel værdi knyttet til aktiver med forventet negativ værdi, idet
sådanne aktiver ikke er omfattet af overdragelsesaftalen.

Under henvisning til ovenstående og under hensyntagen til de af selskabets ledelse i skifte
retten afgivne oplysninger kan der opstilles følgende skønnede oversigt over selskabets
aktiver og passiver pr. konkursdagen:

AKTIVER

1. Tllodehavende hidrørende fra
overdrae1sesaftale indgået 6. fe
bruar 2011 med virkning fra 5. fe
bruar 2011 kl. 00.01.

A. Overdragelsen omfattede som ud- kr. [...J
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gangspunkt samtlige selskabets akti
ver bortset fra aktiver med reel negativ
værdi. Overdragelsen omfattede såle
des bankens kassebeholdning, udlån
og andre tilgodehavender med tilhø
rende sikkerheder, værdipapirer og
andre finansielle instrumenter, kapi
talandele i datterselskaber og associe
rede virksomheder, grunde og bygnin
ger, driftsinventar og driftsmateriel,
herunder biler, goodwill og immateri
elle rettigheder og øvrige aktiver, her
under øvrige materielle aktiver,
overdragelige skatteaktiver, tilgode
havender skatter, periodeafgræns
ningsposter og eventualaktiver.

Købesummen for disse aktiver er, jf.
lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
3, foreløbigt opgjort til kr. 18.540 mio.

Købesummen er foreløbigt berigtiget
ved overtagelse af ikke efterstillede
gældsposter for i alt kr. 15.190 mio.
og ved opgørelse af en mellemregning
mellem køber og sælger i sælgers fa
vør modsvarende den resterende fore
løbigt beregnede købesum eller b.
3.560 mio.

De overtagne gældsposter består af
foranstillede krav, jf. konkurslovens §
94 og 95 samt 58,8% af de pr. over
dragelsestidspunktet opgjorte anslåede
ikke efterstillede kreditorer, jf. kon
kurslovens § 97.

Den endelige købesum fastsættes, jf.
det ovenfor anførte, af to statsautorise
rede revisorer, jf. herved lov om fi
nansiel stabilitet § 16 g, idet berigti
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gelsen af en eventuel yderligere sup
plerende købesum sker ved justering
af størrelsen af den ovennævnte mel
lemregning og udligning af den tilba
geværende mellemregning ved over
tagelse af yderligere simple kreditorer
for et beløb, som modsvarer mellem
regningens størrelse.

Den endelige købesum forhøjes efter
lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk.
12 samt i overensstemmelse med den
indgåede overdragelsesaftale muligt
yderligere med et eventuelt nettoover
skud hos Amagerbanken af2OI 1 AIS i
forbindelse med videreoverdragelse af
bankens aktiviteter eller ved likvidati
on afAmagerbanken af 201 1 AIS.

Da købesummen, jf. ovenfor, berigti
ges ved overtagelse og dermed direkte
betaling for den overtagne forhoids
mæssige andel af det konkursramte
selskabs forpligtelser fr konkursboet i
denne forbindelse ikke rådighed over
frie midler.

Under hensyntagen hertil kan de frie
aktiver i konkursboet på trods af, at
købesummen for aktiverne i henhold
til overdragelsesaftalen er foreløbigt
fastsat til kr. 18.540 mio., indtil videre
opgøres til

AKTIVER I ALT - frie
kr. 0.00
kr. 0,00

Det skal dog fremhæves, at værdien af de overdragne aktiver tilgår det konkursramte sel
skabs kreditorer ved den i lov om finansiel stabilitet (bankpakke III) forudsatte overtagelse
af en forhoidsmæssig andel af de ikke efterstillede kreditorer.

Herudover vil konkursboet muligvis få frie aktiver i det omfang aktiver, der oprindeligt
ansås for at have negativ værdi - og som derfor ikke indgik i overdragelsen, efterfølgende
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måtte vise sig at have positiv værdi, eller såfremt der i forbindelse med behandlingen af
konkursboet kan konstateres omstødelige forhold.

PASSIVER

Siden konkursdekretets afsigelse har kuratoreme modtaget anmeldelse af et stort antal krav
fra kreditorer i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs.

Der er aktuelt i alt modtaget anmeldelse fra ca 1.700 kreditorer. Anmeldelserne dækker dels
over krav, som var kendt af Amagerbanken Aktieselskab forud for konkursen, dels over en
række krav, herunder erstatnings- og omstødelseskrav.

Indtil videre kan de modtagne krav opgøres som følger:

Krav i medfør af konkurslovens § 82 kr. 0,-
Krav i medfør afkonkurslovens § 93 kr. 0,-
Krav i medfør af konkurslovens § 94 kr. 0,-
Krav i medfør af konkurslovens § 95 kr. 0,-
Krav i medfør afkonkurslovens § 96 kr. 0,-
Krav i medfør afkonkurslovens § 97 kr. 3.000.000.000,-

De ovenfor opgjorte registrede krav er de krav, der pt. er anmeldt overfor konkursboet og
som er beløbsmæssigt opgjort. I disse krav er ikke indeholdt den del af de ikke efterstillede
kreditores krav som er dækket via udbetalingen af acontodividende på 58,8 %, ligesom der
må antages at være væsentlige kreditorkrav som ikke aktuelt er anmeldt.

Endeligt kan det konstateres at der er modtaget et stort antal anmeldelser uden beløbsangi
velse og hvor anmeldelseme muligt dækker over ikke opgjorte erstatningskrav for aktieteg
ning e.l.

Efterstillede kreditorer har på nuværende tidspunkt kun anmeldt i meget begrænset omfang.

Der tages forbehold for den nøjagtige opgørelse af de ovenfor opgjorte krav samt fordelin
gen mellem de enkelte kreditorkategorier.

BAGGRUNDEN FOR KONKURSEN

Amagerbanken Aktieselskab indgik den 6. februar 2011 aftale med et af Finansiel Stabilitet
A/S stiftet datterselskab, Amagerbanken af 2011 AIS (CVR - nr. 32 32 15 77) om overdra
gelse af bankens aktiver og dele af bankens passiver i henhold til kapitel 4B i lov om finan
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siel stabilitet (bankpakke Ill). Amagerbanken Aktieselskab havde forud for overdragelsen
drevet bankvirksomhed under navnet “Amagerbanken”, og selskabet var registreret på Kø
benhavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen).

Den 7. februar 2011 indleverede Amagerbanken Aktieselskab konkursbegæring til Sø- og
Handeisrettens skifteafdeling, der samme dag kl. 7.05 afsagde konkursdekret.

Forud herfor havde Finanstilsynet den 4. februar 2011 fastsat frist for opfyldelse af nærmere
beskrevne kapitaikrav i medfør af § 225, stk. I i lov om finansiel virksomhed.

Baggrunden for overdragelsen og konkursen er beskrevet i selskabsmeddelelse udsendt af
Amagerbanken Aktieselskab den 6. februar 2011, i hvilken forbindelse Amagerbanken Ak
tieselskab oplyste, at selskabets egenkapital var tabt som følge afnedskrivninger i 4. kvartal
2010. I selskabsmeddelelsen blev det anført, at nedskrivningerne under forudsætning af
fortsat drift udgjorde anslået kr. 3.144 mio., idet en mere forceret afvikling af engagemen
terne dog skønnedes at ville medføre et væsentligt større nedskrivningsbeløb.

Uddrag afårsrapporten for 2009 vedlægges (bilag 1).

OMSTØDELIGE DISPOSITIONER

Undersøgelserne vedrørende mulige omstødelige dispositioner er opstartet, idet undersøgel
serne dog forudsætter gennemgang af betydeligt materiale og derfor må forventes at blive
meget tidskrævende.

For nærværende er arbejdet med at vurdere de mulige omstødelige dispositioner ikke sær
ligt fremskreden henset til, at bobehandlingen indtil videre har været koncentreret om at
facilitere den indgåede overdragelsesaftale samt foretage det nødvendige arbejde med hen
blik på at kunne opgøre en revideret dividendeprocent, når vurderingsrevisorernes værdian
sættelsesrapport foreligger og der er nærmere klarhed over størrelsen af de ikke efterstillede
forpligtelser i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs.

Konkursboets undersøgelser vedrørende de omstødelige dispositioner foretages i samarbej
de med Amagerbanken af 201 I A/S og Finansiel Stabilitet AIS.

EVENTUELLE STRAFBARE FORBOLD

Kuratorerne har ikke på nuværende tidspunkt konstateret forhold, som efter kuratoremes
vurdering aktuelt giver grundlag for at anmode om en politimæssig efterforskning mod sel
skabet eller andre. Bobehandlingen er dog på nuværende tidspunkt alene på et så indledende
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stadie, at det ikke kan udelukkes, at der under det videre arbejde vil blive konstateret sådan
ne forhold. Kuratorerne tager derfor forbehold om at fremkomme med en eventuel indbe
retning i henhold til konkurslovens § 110, stk. 4, såfremt kuratorerne under den videre bo
behandling måtte konstatere forhold, som efter kuratorernes vurdering giver grundlag her
for.

ØVRIGE FORHOLD

Kuratoreme afventer resultatet af vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport, jf. lov
om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 9, hvilken rapport forventes at foreligge i løbet af juni
måned 2011.

Kuratoreme arbejder fortsat på i samarbejde med Amagerbanken af 2011 A/S og Finansiel
Stabilitet A/S at opgøre passivsiden i Amagerbanken Aktieselskab under konkurs, hvilket
endeligt vil ske i forbindelse med fordringspreøvelsen i konkursboet.

Når vurderingsrevisoremes værdiansættelsesrapport foreligger, skal kuratoreme tage stilling
til, om værdiansættelsesrapporten, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 10, skal indbrin
ges for domstolene.

Det bemærkes, at fristen for konkursboets stillingtagen hertil er 2 uger, hvorfor det kan vise
sig nødvendigt at indbringe afgørelsen for domstolene med henblik på at kunne forelægge
vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport i en dokumenteret og kontrolleret form for
konkursboets kreditorer med henblik på at opnå kreditorernes stillingtagen til om en sådan
sag skal videreføres.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det efter lovforarbejdeme alene er konkursboet og
ikke de enkelte kreditorer, der vil kunne indbringe værdiansættelsesrapporten for domstole
ne.

ARBEJDET MED SAGEN

Kuratoremes arbejde med sagen har siden konkursen indtræden andraget Ca. 2.030 juristti
mer, hvortil kommer et større antal sekretærtimer.

Arbejder har primært omfattet følgende hovedkategorier:

1. Indledende undersøgelser vedrørende selskabets forhold, deltagelse i et antal møder
med Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 201 I AIS i perioden efter konkurs
dekretets afsigelse, herunder håndtering af en række problemstillinger opstået umid
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delbart i forbindelse med konkursens indtræden, herunder navnlig med relation til
bankens igangværende valutaterminskontrakter, elearing og andre indgåede finansiel
le kontrakter (anslået 150 timer).

2. Nærmere gennemgang af den indgåede overdragelsesaftale mellem Amagerbanken
Aktieselskab, Finansiel Stabilitet A/S og Amagerbanken af 2011 AIS, herunder indle
dende drøftelser vedrørende overdragelsens omfang samt løbende møder og dialog
med Amagerbanken af 2011 A/S samt Finansiel Stabilitet A/S vedrørende koordine
ring af processen, herunder behovet for at facilitere overdragelsesaftalen (anslået 125
timer).

3. Arbejde, der relaterer sig til gennemgang et større antal finansielle kontrakter, herun
der låneaftaler, valutaswap-aftaler samt låneaftaler med seniorlångivere, herunder
medvirken til overdragelse af et antal løbende kontraktforhold og andre gensidigt be
byrdende aftaler.

I denne forbindelse har der været løbende dialog med tidligere ansatte i Amagerban
ken Aktieselskab, rådgivere antaget af Amager af 2011 AIS, Finansiel Stabilitet A/S
og rådgivere antaget afFinansiel Stabilitet AIS. (Anslået 180 timer).

4. Drøftelser med Amagerbanken af 2011 AIS om afvikling af depoter mv. i andre ban
ker, herunder udenlandske banker, overvejelser vedrørende sikkerheder og håndtering
af en række problemstillinger opstået i forbindelse hermed, herunder behovet for de
nuntiationer, aflysning af panter, ændring af meddelelseshavere samt omfattende kor
respondance herom. (Anslået 100 timer).

5. Tilvejebringelse af oplysninger om de på konkurstidspunktet verserende rets- og
voldgiftssager, herunder afholdelse af møder med juridisk afdeling i Amagerbanken
af 2011 AIS vedrørende sager verserende på konkurstidspunktet; alt med henblik på
boets stillingtagen til indtræden samt drøftelser vedrørende mulige kendte krav der
ikke knyttede sig til aktuelt verserende retssager. (Anslået 200 timer).

6. Løbende håndtering af et stort antal henvendelser fra kreditorer, dels med forespørgs
ler, dels med anmeldelseaf krav i konkursboet. (Anslået 400 timer).

7. Et omfattende arbejde vedrørende spørgsmålet omkring indtræden i en række løbende
kontraktforhold vedrørende det konkursramte selskabs lejemål til filialnettet; alt med
henblik på at undersøge, om konkursboet skulle indtræde i lejeaftalerne med henblik
på at afstå disse enten til tredjemand eller Amagerbanken af 201 I AIS.
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I denne forbindelse har der været afholdt et større antal møder med repræsentanter for
Amagerbanken af 2011 A/S og en række udlejere, ligesom der har været en omfatten
de korrespondance og telefoniske drøftelser. Arbejdet hermed har været nødvendigt
dels med henblik på at søge at minimere anmeldelsesberettigede. krav i konkursboet,
dels med henblik på at skabe den fornødne klarhed i relation til den overdragelse, som
var påtænkt gennemført ud af Amagerbanken af 2011 AIS. Arbejdet hermed har væ
ret betydeligt. (Anslået 250 timer).

8. Løbende drøftelser med Finansiel Stabilitet AIS, Garantifonden for Indskydere og
Investorer, Amagerbanken af 2011 AIS, Foreningen for Statsautoriserede Revisorer
samt de af foreningen udpegede vurderingsrevisorer med henblik på at tilrettelægge
vurderingsprocessen, således at alle relevante informationer bliver stillet til rådighed
for vurderingsrevisorerne i en transparent og lige proces.

I denne forbindelse har der været afholdt en række faktuelt opklarende møder med
henblik på at sikre, at vurderingsrevisorerne havde det korrekte beslutningsgrundlag,
og at man imellem køber og sælger var enig i de faktiske omstændigheder, som vur
deringsrevisorerne skulle forholde sig til. Tilsvarende er der gennemgået et stort antal
dokumenter mv. Arbejdet hermed har været omfattende. (Anslået 100 timer).

9. Løbende drøftelser med Grant Thomton Statsautoriserede Revisorer, der er antaget af
Amagerbanken af2Oll A/S og Finansiel Stabilitet AIS til i samarbejde med konkurs-
boet at f fastlagt passivsiden, dvs, de ikke efterstillede forpligtelser i Amagerbanken
Aktieselskab under konkurs med henblik på, at der, når vurderingsrevisorernes værdi
ansættelsesrapport foreligger, vil kunne beregnes en revideret dividendeprocent.

Der er i denne forbindelse afholdt et stort antal møder og gennemgået et betydeligt
materiale. (Anslået 125 timer).

10. Indledende skridt til opstart af omstødelsesundersøgelser, herunder identifikation af
mulige krav. (Anslået 25 timer).

11. Andre bobehandlingsmæssige opgaver, herunder afholdelse af løbende statusmoder
med Amagerbanken af 2011 AIS og andre interesserede samt andre løbende opgaver,
herunder korrespondance med SKAT vedrørende omkostningsgodtgørelse. (Anslået
365 timer).

Dividenden til de ikke efterstillede kreditorer udgør, jf. lov om finansiel stabilitet § 16 g,
stk. 2, 3 og 4, aktuelt 5 8,8% af de godkendte krav. Hvorvidt denne dividende vil blive æn
dret, beror dels på resultatet af vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport sammen
holdt med arbejdet med fastlæggelsen af de anerkendte ikke efterstillede forpligtelser i
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Amagerbanken Aktieselskab under konkurs og endeligt på, om der i henhold til den over
dragelsesaftalen med hjemmel i lov om finansiel stabilitet § 16 g, stk. 12, indeholdte eam
out kommer et yderligere beløb til fordeling, når driften af Amagerbanken af 2011 AIS er
afsluttet.

Sidstnævnte er uafklaret, men kuratorerne har dog noteret sig, at der, som det fremgår af
pressemeddelelse af 18. maj 2011 fra Finansiel Stabilitet AIS, er indgået aftale mellem Fi
nansiel Stabilitet AIS, Amagerbanken af 2011 AIS og P/F Bank Nordic om salg af alle pri
vatkunder og mindre erhvervskunder til P/F Bank Nordic, og at der i denne forbindelse be
tales en netto-goodwill forbundet med de solgte aktiviteter på kr. 235 mio.

Endvidere fremgår det samme sted, at Amagerbanken af 2011 AIS efter overdragelsen har
et samlet bruttoudlån på Ca. kr. 13 mia. fordelt på Ca. 200 store engagementer, hvoraf stør
stedelen ikke var udbudt til salg.

Indtil resultatet af vurderingsrevisorernes værdiansættelsesrapport foreligger, giver det ikke
mening nærmere at skønne over størrelsen på dividenden til kreditoreme Det er ej heller
muligt aktuelt at skønne over den forventede levetid for konkursboet, idet faktorer som
f.eks. udfaldet af sager anlagt mod konkursboet, varigheden af fordringsprøvelsen og even
tuelle problemsager forbundet hermed samt resultatet af vurderingsrevisorernes værdiansæt
telsesrapport vedrørende overdragelsessummen vil have en betydelig indflydelse på resulta
tet og varigheden afbobehandlingen.

Det forventes dog, at de samlede bobehandlingsomkostninger vil være betydelige, idet der
fortsat henstår et omfattende arbejde med dels omstødelsessager og eventuelle efterfølgende
af konkursboet anlagte sager, et betydeligt arbejde i forbindelse med gennemførelsen af
fordringsprøvelsen og håndtering af eventuelle omtvistede krav, dels et betydeligt arbejde
med at færdiggøre overdragelsen samt gennemføre de i øvrigt i konkursloven forudsatte
undersøgelser.

Næste redegørelse i medfør af konkurslovens § 125, stk. 3 vii være at udsende til kredito
december 2011.

Boris Frederiksen
— Advokat
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Amagerbank-koncernen Amagerbanken Aktieselskab

1000 kr. Note 2009 2008 2009 2008

Aktiver
Kassebeholdning og anfordrlngstilgode
havender hos centralbanker
Tilgodeh. hos kreditinstitutterog centraibenker
Udlån til amortiseret kostprls
Udlån, repo/reverse
Obigationer tO dagsværdi
Aktier m.v.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Grunde og bygninger, i alt

• lnvesterlngsejendomme
• Domicilejendomme

øvrige materielle aktiver
Aktuelle skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver
Aktiver i midlertidig besiddelse
Andre aktiver
• -. .--‘•“,, —. .—

Aktiver I alt

Gæld til kredltlnstltutter og centraibanker
Indlån og anden gæld
Udstedte obligationer til amortlseret kostprls
Midlertidigt overtagne forpligtelser
Andre passiver

271.998 414.444 271.998 414.44:4
14,29 5.090.879 4.338.547 5.090.879 4.338.547

40 22.164215 24.411.402 22.364.318 24.458.550
29 1.500.000 1.251.999. 1.500.000 1251.999

15,29 2.637.243 3.331.342 2.637.243 3,331,342
66g.074 345.263 669.074 345.263

16,41 0 0 37.301 37.673
17,41 1.883 1.553 1.883 1.553

18 48.362 45.716 0 0
19 37.715 37.963 37.715 37.963
20 189.280 275.536 189.280 275.536

1.028 31.612 : 1.028 33.558
25.26 116.269 0 118.985 Ö

21,41 303.160 29.242 106.209 21.86Ö
22 588.709 1.053.418. 584467 1.042.357

18.133 19.242 18.133 19.242
33.637.948 35.587.279 33.628.513 35.609.887

23,29 4.766.547 13.027289 4.766.547 13.027.289
24,40 13.128.741 14.441.472 13.248.518 14.526.816

4 10.128.570 3.309.367 10.128.570 : 3.309.367
179.534 46.216 67.319 1666

27 866.510 1.847.448 866.113 1.846.801
4.341 . 5.843 4.341 5.756

• 29.074.243 32.677.639 29.081.408 32.719.695

0 37.ltl 0 34.265.
18.075 18.271 18.075 18.271
107.731 19.500 107.731 19.500
20.650 20.663 4.050 4.063

28 146.456 95.551 129.856 76.099

30 2.529.071 1.173.934. 2.529.071 :1.173.934

33.947120 31.740.335 33.969.728

Gæld i alt

Hensættelser til udskudt skat
Hensættelser til pensioner o.iign. forpligtelser
Hensættelser til tab på garantier
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser Ialt

Efteratillade kapitalindskud

25,26

Forpligtelser i alt 31.749.770

Egenkapital
Aktiekapital 31,32 665.466 221.822 665.466 221.822
Opskrivnlngshenlæqgeiser 1.716 1.728 1.716 1.728
Overført overskud 1.220.996 1.416.609 1.220.996 1.416.609
Egenkapital i alt 1.888.178 1.640.159 1.888.178 1.640.159

Passiver I alt 33.637.948 35.587279 33.628.513 35409.887


