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BIG 6 A/S

Ledelsespåtegning
Finanstilsynet har foretaget kontrol af selskabets årsrapport for 2008 og har påpeget visse
formelle fejl og mangler i forhold til regnskabsbestemmelserne.
Selskabets ledelse har på denne baggrund valgt at offentliggøre supplerende/korrigerende
regnskabsinformation jf. side 3.
Den supplerende/korrigerende information opfylder efter vores opfattelse de relevante bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

København, den 16. oktober 2009

Direktion

Finn Moefelt, direktør

Bestyrelse

Michael Vinther
Formand

Helle M. Breinholt

Karsten Havkrog Pedersen
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Den uafhængige revisors påtegning
Til aktionæren i BIG 6 A/S
Vi har revideret den af ledelsen udarbejdede supplerende/korrigerende information til årsrapporten for BIG 6 A/S for 2008.
Den supplerende/korrigerende information er udarbejdet af selskabets ledelse med henblik
på at opfylde visse formelle krav til regnskabsaflæggelsen i lov om finansiel virksomhed og
bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
("de relevante bestemmelser") som ikke fuldt ud var opfyldt i selskabets årsrapport for
2008.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at den supplerende/korrigerende information
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der
er anført i den supplerende/korrigerende information. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i den supplerende/ korrigerende information, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at den supplerende/korrigerende information er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
København, den 16. oktober 2009

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Bender
Statsautoriseret revisor

Lars Rhod Søndergaard
Statsautoriseret revisor
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Supplerende/korrigerende information
Ledelsespåtegning
I ledelsespåtegningen på side 4 i årsrapporten for 2008 skal nedenstående afsnit tilføjes
efter 3. afsnit:
”Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.”

Anvendt regnskabspraksis
I anvendt regnskabspraksis på side 9 tilføjes følgende mellem afsnit 2 og afsnit 3:
”Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen.”

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
På side 11 i årsrapporten ændres ”Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker” til
”Tilgodehavender hos kreditinstitutter” og til regnskabsposten tilføjes en note med følgende
indhold:
”Selskabets tilgodehavender hos kreditinstitutter er alle på anfordring”

Skatteomkostninger
I note 5 Skat i årsrapporten på side 12 tilføjes følgende skatteafstemning:

Skatteafstemning
25 % af årets resultat før skat
Regulering vedrørende tidligere år m.v.
Skat af årets resultat

2008

2007

-57
37
-20

1.157
18
1.175

Antal aktier og deres pålydende værdi
I note 11 aktiekapital i årsrapporten på side 13 korrigeres formuleringen ”Selskabets aktiekapital er fordelt i aktier på 1 t.kr. eller multipla heraf til følgende:
”Selskabets aktiekapital er fordelt i aktier på 1 t.kr.”

