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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 30. august
- 31. december 2018 for Amorta A/S
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 30.
august - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets
aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væstenlige risici og usikkerhedsfaktorer, som
selskabet står over for.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 15/05/2019
Direktion

Henrik Harrestrup
Direktør

Bestyrelse

Jørgen Ladekjær
Formand

Carsten Møller Pedersen

Ole Færch
Næstformand

Dennis René Petersen

Jan Kamp Justesen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Amorta A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Amorta A/S for regnskabsåret 30. august 2018 - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 30. august 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
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om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I
tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er
derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, 15/05/2019

Lars Kronow , mne19708
Statsautoriseret revisor
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR: 33963556

Brian Schmit Jensen , mne40050
Statsautoriseret revisor
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR: 33963556
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets formål er at forberede sig til at blive en virksomhed underlagt Finanstilsynets tilsyn.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
For regnskabsperioden 30. august – 31. december 2018 er eneste aktiviteter opstart af selskabet.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.
Selskabets forventede udvikling
For nuværende har selskabet ansøgt Finanstilsynet om licens til at drive forsikringsvirksomhed. Hvis denne
modtages er det forventningen, at Forsikringsselskabet Nærsikring A/S vil spaltes pr. 1. januar 2019, hvor
Forsikringsselskabet Nærsikring A/S' erstatningshensættelser og tilhørende investeringsaktiver vil blive
udspaltet til Amorta Arbejdsskadesforsikringselskab A/S.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætningen
Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede beløb.
Omkostninger
Omkostningerne er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteomkostninger.
Selskabsskat
I resultatopgørelsen udgiftsføres årets forventede pålignede skat samt ændringen i udskudt skat.
Udskudt skat beregnes med 22% og dækker den skat, der vil blive udløst, hvis aktiverne sælges til bogført
værdi.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris fratrukket akkumulerede afskrivninger.
Tilgodehavender
Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være
påkrævet.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles
gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for
variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 30. aug. 2018 - 31. dec. 2018
Note
Nettoomsætning ................................................................................................
Eksterne omkostninger .....................................................................................

2018
kr.
0
0

Bruttoresultat ..................................................................................................

0

Personaleomkostninger .....................................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ................
Andre driftsomkostninger .................................................................................

0
0
-19.387

Resultat af ordinær primær drift ..................................................................

-19.387

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver ....................................................................................................
Andre finansielle indtægter ...............................................................................
Andre finansielle omkostninger ...................................................................

0
-772

Ordinært resultat før skat ..............................................................................

-20.159

Skat af årets resultat ..........................................................................................

4.435

Årets resultat ...................................................................................................

-15.724

0

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat ................................................................................................

-15.724

I alt ...................................................................................................................

-15.724
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Balance 31. december 2018
Aktiver
Note
Udskudte skatteaktiver .....................................................................................

2018
kr.
4.435

Tilgodehavender i alt .....................................................................................

4.435

Likvide beholdninger .......................................................................................

1.686.081

Omsætningsaktiver i alt ................................................................................

1.690.516

Aktiver i alt .....................................................................................................

1.690.516
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Balance 31. december 2018
Passiver
Note
Registreret kapital mv. .....................................................................................
Overført resultat ...............................................................................................

1

2018
kr.
685.000
-15.724

Egenkapital i alt .............................................................................................

669.276

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..

1.021.240

Kortfristede gældsforpligtelser i alt .............................................................

1.021.240

Gældsforpligtelser i alt ..................................................................................

1.021.240

Passiver i alt ....................................................................................................

1.690.516
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Noter
1. Registreret kapital mv.
Aktie-/anpartskapitalen består af 685.000 aktier a 1,00 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i
klasser.
kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:
Aktiekapital 2018
Tilgang 2018, indskudt kapital
Aktiekapital ultimo

0
685.000
685.000

2. Oplysning om eventualforpligtelser
Ledelsen har oplyst, at selskabet ikke har eventualforpligtelser, der ikke fregår af årsregnskabet.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Ledelsen har oplyst, at selskabet ikke har pantsætninger eller sikkerhedsstillelser, der ikke
fremgår af årsregnskabet.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte
Gennemsnitligt antal ansatte ............................................................................
Selskabet ikke haft nogen ansatte udover direktionen.
Der er ikke udbetalt løn i regnskabsåret.
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