Danske Andelskassers Bank A/S er blevet opmærksom på, at der er fejl i den aflagte
Årsrapport for 2007, som vi hermed retter.
1. Sammenligningstal på følgende noteoplysninger:
Noter 12 Grunde og bygninger / Land and buildings
1.000 DKK. / DKK ’000
Domicilejendomme / Domicile properties
Omvurderet værdi primo / Reassessed value, beginning of year
Tilgang i året løb, herunder forbedringer / Additions in the year, including improvements
Afgang i årets løb / Disposals in the year
Afskrivninger / Depreciation
Værdiændringer, som i løbet af året er indregnet direkte på egenkapitalen /
Value changes which, during the year, have been recognised directly in
Værdiændringer, som i løbet af året er indregnet i resultatopgørelsen /
Value changes which, during the year, have been recognised in the income
Andre ændringer / Other changes
Omvurderet værdi ultimo / Reassessed value, end of year

2007

2006

14.156
0
14.156
0

15.694
0
375
0

0

0

0
0
0

-1.163
0
14.156

Senest offentlige ejendomsvurdering
Noter 13 Øvrige materielle aktiver / Other property, plant and equipment
1.000 DKK. / DKK ’000
Kostpris: / Cost:
Den samlede kostpris primo / Total cost, beginning of year
Tilgang i årets løb / Additions in the year
Afgang i årets løb / Disposals in the year
Den samlede kostpris ulitmo / Total cost, end of year
Af- og nedskrivninger: / Depreciation and impairment losses:
Af- og nedskrivninger primo / Depreciation and impairment losses, beginning of year
Årets afskrivninger / Amortisation for the year
Årets nedskrivninger / Impairment losses for the year
Årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af afog nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften
/ Reversals for the year of impairment losses in respect of previous years
as well as reversal of d
De samlede af- og nedskrivninger ultimo / Total depreciation and
impairment losses, end of year
Bogført beholdning ultimo / Book cash, end of year

30.973
2007

2006

8.078
316
598
7.796

7.824
254
0
8.078

6.386
530
0

5.505
881
0

0

0

6.916
880

6.386
1.692

2. Beskrivelse i ledelsesberetningen af usikkerhed ved indregning og måling:
Efterfølgende afsnit fjernes fra afsnittet om anvendt regnskabspraksis og indsættes i
ledelsesberetningen som et nyt punkt
Usikkerhed ved indregning og måling
Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet
med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien
af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån,
hensættelser på garantier, opgørelse af dagsværdi på unoterede
finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser.
De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men
som er usikre. Herudover er sammenslutningen påvirket af risici og
usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene.
For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med
kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages.
Der er herudover væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdien på unoterede
finansielle instrumenter samt investerings- og domicilejendomme.

For hensatte forpligtelser m.v. er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af
fremtidig medarbejderomsætningshastighed.

3. I ledelsespåtegningen indsættes følgende som et nyt afsnit:
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens
og bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici
og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.
Den samlede ledelsespåtegning får herefter følgende ordlyd:
Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for
Danske Andelskassers Bank A/S.
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens
og bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici
og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter. Det er vor opfattelse, at
årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling
og resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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